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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
máme před sebou Vánoce, a to je pro mnoho z nás 
nejkrásnější období v roce. Také ve Vratislavicích si 
adventní čas připomínáme, a to nejenom tradičními 
akcemi, ale také bohatou výzdobou. V sobotu 
před první adventní nedělí jsme rozsvítili vánoční 
stromeček v atriu našeho Kulturního centra 
VRATISLAVICE 101010. Kromě stromečku 
a výzdoby na kulturním centru, v zámeckém parku 
a ve vratislavických ulicích, jsme si letos přichystali 
jedno překvapení. A tím je nazdobení stromků v prostranství před novou Knihovnou 
a spolkovým centrem IGI VRATISLAVICE. Věříme, že se Vám vánoční výzdoba líbí 
a přispěje k vytvoření té pravé vánoční atmosféry.

Na chvíli ještě zůstanu u naší nové knihovny. Velmi mě těší, že můžeme kvalitní 
architekturou přispívat ke kultivaci veřejného prostoru. Právě naše IGI VRATISLAVICE 
získalo v rámci prestižní soutěže Česká cena za architekturu cenu pro finalistu. 
Po Mateřské škole na Nové Rudě, která dokázala vyhrát v roce 2019, je to další velký úspěch. 

Za chvíli tomu bude také rok, co jsme spustili na místní samosprávu ojedinělý projekt 
obecního rádia. Internetové Rádio Vratislavice hraje pohodový mix novinek i osvědčených 
hitů. Kromě toho ale zveřejňuje pozvánky na kulturní akce, předpověď počasí a další 
důležité informace z městského obvodu. Na webu vratislavice.cz najdete všechny způsoby, 
jak si můžete naše rádio naladit. A pokud to uděláte třeba na Štědrý den, tak si ušetříte 
starosti se sháněním vánočních písní a koled. Přesně ty totiž budeme hrát ve speciálním 
pásmu bez mluveného slova od 17 do 20 hodin.

Přeji Vám, abyste si letošní Vánoce užili beze shonu, ve zdraví a pohodě, obklopeni svými 
blízkými. Do nového roku pak pevné zdraví, štěstí, bezpečí, naději a stabilitu v dnešní rychle 
se měnící době.

Krásné svátky Vám přeje 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 InfoservisNová vánoční výzdoba před IGI VRATISLAVICE
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Nejbližší termín právní poradny je ve středu 14. prosince 
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 18. ledna a 22. února. 

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 12. prosince  
od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. 
Další termíny poradny jsou 9. ledna a 13. února. 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. Poslední 
termín poradny v roce 2022 bude v pondělí 12. prosince. 

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
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IGI VRATISLAVICE
23. 12. od 9:00 do 16:00, 24. 12. - 26. 12. uzavřeno, 
27. 12. - 30. 12. od 9:00 do 17:00, 31. 12. uzavřeno, 
od 2. 1. 2023 standardní provoz
INFORMAČNÍ CENTRUM KC VRATISLAVICE 101010
24. 12. 2022 – 1. 1. 2023 uzavřeno, 
od 2. 1. 2023 standardní provoz
VRATISLAVICE EXPRES
24. 12. 2022 – 1. 1. 2023 mimo provoz, 
od 2. 1. 2023 standardní provoz 
SOKOLOVNA VRATISLAVICE
24. 12. - 26. 12. uzavřeno, 27. 12. - 30. 12. od 9:00 do 21:00, 
31. 12. – 1. 1. 2023 uzavřeno, od 2. 1. 2023 standardní provoz 
SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ
24. 12. - 26. 12. uzavřeno, 27. 12. - 30. 12. od 13:00 do 21:00, 
31. 12. od 9:00 do 12:00, 1. 1. 2023 uzavřeno, 
od 2. 1. 2023 standardní provoz 

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY A SLUŽEB 
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

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
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ARCHITEKTURA LIBERECKÉHO 
KRAJE OPĚT BODOVALA

IGI VRATISLAVICE

HLÍDKA NA STRÁŽI V ROKYTNICI NAD JIZEROU
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Stavby v Libereckém kraji uspěly tentokrát v soutěži Česká cena za 
architekturu 2022. Kromě naší vratislavické Knihovny a spolkového 
centra IGI VRATISLAVICE z dílny studia atakarchitekti získala cenu 
pro finalistu soutěže také Hlídka na Stráži (2021) navržená Janem 
Machem a Janem Vondrákem z ateliéru Mjölk architekti. Vyhlídka je 
umístěna v Rokytnici nad Jizerou. Finalisty z 29 nominovaných vy-
bírala mezinárodní porota se zastoupením z Itálie, Švýcarska, Belgie, 
Izraele a dalších zemí. V rámci dalších kategorií získal Lihovar 

LIHOVAR S PĚSTITELSKOU PÁLENICÍ VE SVIJANSKÉM ÚJEZDU

ZA TÝM AUTORŮ IGI VRATISLAVICE - ONDŘEJ NOVÁK A JANA JANĎOURKOVÁ

s pěstitelskou pálenicí od studia OBJEKTOR ARCHITEKTI cenu 
za citlivé umístění provozovny v krajině, ten se nachází ve Svijan-
ském Újezdu. V poslední době se stavbám v našem regionu daří. 
V roce 2020 získala hlavní cenu této nejprestižnější architektonické 
soutěže stavba sídla společnosti Lasvit v Novém Boru, v roce 
2019 vyhrála budova naší Mateřské školy na Nové Rudě. Máme  
z toho radost a těší nás, že se můžeme podílet na výstavbě kvalitní 
architektury.
 Vedení obce



6

UDÁLOSTVratislavický zpravodaj

PO DVOULETÉ ODMLCE JSME SPOLEČNĚ 
ROZSVÍTILI VÁNOČNÍ STROM
Poslední listopadovou sobotu se nám po dvou letech bez společného 
setkání opět podařilo rozsvítit vánoční strom v atriu kulturního centra 
na živo a pohromadě. Prostor před Knihovnou a spolkovým centrem 
IGI VRATISLAVICE se nově stal dějištěm originálního adventního 
trhu s přibližně dvěma desítkami prodejních stánků plných větších 
či menších drobností pro radost. Kdo si vánoční dekorace nekoupil, 
měl možnost si je s dětmi vyrobit v jedné z našich dvou tvořivých 
dílniček. Hrdost rodičů a úsměv na tvářích všech návštěvníků vykou-
zlily svým povedeným vystoupením děti z našich mateřských škol 

Sídliště a Lísteček. Magická světélka vánočních řetězů odrážejících se 
ve stovkách ozdob rozvěšených po jedlích naší nové instalace před 
IGI VRATISLAVICE, doplněná vůní vánočního svařáčku a pečených 
klobásek, vytvořila tu pravou vánoční atmosféru! Rozsvícení dvanácti- 
metrového smrku z Donské ulice, společně s vánoční výzdobou 
na ochozech kulturního centra, bylo po setmění už jen příjemnou 
„hvězdičkou na vrcholu stromku“ letošního zahájení adventu 
ve Vratislavicích nad Nisou. 

Vedení obce
Foto: J. Appeltauer
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IGI VRATISLAVICE 
VE VÁNOČNÍM HÁVU
Tradiční vánoční výzdobu jsme doplnili unikátní instalací 
umístěnou v prostoru před naším IGI VRATISLAVICE. Knihovnu 
a spolkové centrum jste si oblíbili a navštěvujete jej rádi již více 
než rok. Věříme, že v následujícím období nezadržitelně směřu-
jícím k vánočním svátkům k nám budete díky této povedené 
výzdobě chodit ještě častěji. 

Vedení obce
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NA ŠTĚDRÝ VEČER 
PRO VÁS OD 17:00 DO 20:00 HRAJEME 

JEN VÁNOČNÍ MELODIE

S rádiem Vratislavice si můžete zpříjemnit chvíle sváteční pohody. 
Budeme Vám příjemným společníkem pro poslední přípravy, 

slavnostní večeři i rozbalování dárků.

Vratislavický zpravodaj OBEC

NAŠE RÁDIO HRAJE JAKO ŽÁDNÉ JINÉ radiovratislavice.cz



Druhé zasedání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou se 
uskutečnilo v úterý 15. listopadu v hlavním sále Kulturního centra VRATI-
SLAVICE 101010. Zastupitelům bylo ke schválení předloženo sedmnáct 
bodů. Představitelé obce složili své sliby a následně projednali například 
rozpočet na rok 2023, dotační programy na příští rok nebo operační plán 
zimní údržby ve Vratislavicích.

Kateřina Hladíková

Prezidentské volby 2023 se konají v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 
hodin do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 
14:00 hodin. Upozorňujeme voliče na změnu volební místnosti 1006. 
Ta bude nově v Domě seniorů oproti předešlým letům, kdy byla volební 
místnost ve Zdravotním ústavu. Více informací o volbě prezidenta 
naleznete na webu www.vratislavice.cz v sekci Úřad/Volby.

(red)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023 
INFORMACE PRO VOLIČE

Činnost organizací, které ve Vratislavicích pracují s dětmi, mládeží či 
seniory podporujeme pravidelně a dlouhodobě. A v roce 2023 finanční 
podporu zachováme. Stejně jako v předchozích letech vypisujeme tři 
programy: 
-  program podpory pravidelných činností dětí a mládeže 

 do 18 let
-  program podpory celoročních aktivit organizovaných 

skupin, např. seniorů
-  program podpory veřejných aktivit, tj. navštěvovaných 

širokou vratislavickou veřejností
Žádosti do všech uvedených dotačních programů v roce 2023 můžete 
podávat od 2. 1. 2023 do 28. 2. 2023. Více informací na webu 
vratislavice.cz nebo po naskenování QR kódu. 

Vedení obce

V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE OPĚT 
PODPOŘÍME KULTURU A SPORT

Vratislavický zpravodajOBEC 

JAK PRO VÁS BUDEME V ZIMĚ UKLÍZET

V případě potřeby kontaktujte technické středisko 
na tel.: 485 161 077, mobil: 775 080 702, 
e-mail: janicek.jan@vratislavice.cz

I. kategorie
   - údržba nejpozději do 2 hodin po ukončení spadu 
-  průtahy obvodem a jiné důležité komunikace v centru 

obvodu a na sídlištích
- přechody pro chodce v ul. Tanvaldská a Rochlická
II. kategorie
- údržba nejpozději do 6 hodin po ukončení spadu
- vybrané komunikace pro zásobování
III. kategorie
- údržba nejpozději do 24 hodin po ukončení spadu
- ostatní komunikace obvodu

Komunikace I., II. a III. kategorie se udržují mimo sněhovou 
kalamitu od 04:00 hod. do 21:00 hod. (příp. do 15:30 hod.).

Zimní údržbu komunikací a chodníků provádíme podle detailního plánu, který každoročně před sezónou připravujeme. Abyste měli 
představu o tom, v jakém časovém horizontu bude ulice, ve které žijete, uklizena, přinášíme tabulku se seznamem ulic zařazených 
do jednotlivých kategorií.

Podrobnou mapu s plánem ulic naleznete po 
načtení následujícího QR kódu. 

Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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V pátek 30. prosince bude Úřad Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou z důvodu sanitárního dne pro veřejnost uzavřen. 
Děkujeme za pochopení! Vedení obce

SANITÁRNÍ DEN NA ÚŘADU
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Tratě pro cyklisty v areálu VAPARK jsou do začátku příští sezóny 
uzavřeny. Na jaře bude provedena pravidelná údržba. O spuštění 
provozu Vás budeme informovat. Děkujeme za Vaši návštěvu v roce 
2022 a věříme, že jste si u nás užili spoustu zábavy. Již nyní pro Vás 
na novou sezónu chystáme další vylepšení.

Ing. Ivan Zimmel, manažer projektu VAPARK
Foto: Jakub Šedivý

V případě příznivých sněhových podmínek pro Vás opět připravíme 
oblíbené tratě pro běžecké lyžování. Těšit se můžete na tradiční 
rekreační okruhy nad sídlištěm Zámecký vrch a za hřbitovem v délce 
okolo 5 kilometrů, které částečně doplníme i trasami pro pěší. Ty se 
nám v minulosti osvědčily pro příjemné procházky zimní krajinou. Pro 
náročnější lyžaře upravíme stopy v lokalitě nad koupalištěm Sluníčko. 
Okruh v délce okolo 1,5 kilometru je s ohledem na svůj profil vhodný 
spíše pro zkušenější lyžaře. Aktuální informace o stavu běžeckých 
tras naleznete na webu vratislavice.cz nebo na facebookovém profilu 
Vratislavic. 

Vedení obce

Přemnožená divoká prasata se pohybují čím dál blíž obydleným 
oblastem. Problematiku komunikujeme s vedoucím myslivců vrati-
slavického revíru s cílem zajistit bezpečnost obyvatel Vratislavic. 
Regulace přemnožené černé zvěře se bude řešit jejich odstřelem 
v rámci náhonu 19. prosince. Kritické oblasti budou označeny 
bezpečnostními prvky. V rámci bezpečnosti a zdárného průběhu 
akce žádáme občany, aby v tento den vynechali procházky do okol-
ních lesů. Odborníci radí, že pokud na svých procházkách divočáka 
potkáte, zachovejte klid a nechte prasatům prostor pro útěk. Více 
informací, co dělat, když v lese narazíte na divočáka, naleznete ve 
stručném průvodci od Lesů ČR na následující straně.

Vedení obce

Stejně jako v předchozích letech není areál Parku Nové 
Vratislavice v zimním období od 1. 12. 2022 přístupný veřejnosti. 
K parkovým procházkám lze využít jiná veřejná prostranství, například 
zámecký park nebo lesopark Zámecký vrch v centru Vratislavic.  

Vedení obce

VAPARK HLÁSÍ KONEC SEZÓNY

LYŽAŘSKÉ TRATĚ V ZIMĚ PŘIPRAVÍME

DIVOČÁCI VE VRATISLAVICÍCH
PARK NOVÉ VRATISLAVICE 
SE NA ZIMU UZAVŘE

PODZIMNÍ JEŽDĚNÍ VE VAPARKU V PODÁNÍ M. MÁROŠIHO
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Žáci 4.C si v listopadu na hodinu Vlastivědy pozvali starostu Lukáše 
Pohanku. Celých 45 minut mu pokládali řadu zvídavých a bezpro- 
středních dotazů k dění ve Vratislavicích, k fungování úřadu a městské 
samosprávy nebo plánech budoucího rozvoje obce.

Vedení obce

Každoročně pro občany Vratislavic zajišťujeme svoz vánočních 
stromečků, aby sami nemuseli složitě řešit jejich likvidaci. Pracovníci 
vratislavického technického střediska začnou s odklízením stromků 
bezprostředně po vánočních svátcích a svoz bude pokračovat během 
celého ledna. V čase, kdy neprovádí zimní údržbu, budou průběžně 
projíždět celými Vratislavicemi a stromy odvážet. Žádáme proto občany, 
aby své vánoční stromečky kompletně odstrojili a nechali u popelnic 
nebo poblíž silnice tak, aby nebránily v provozu a odklízení sněhu.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

I u nás v Domově seniorů Vratislavice začal vánoční čas. Zahájili jsme ho 
první adventní nedělí, kdy jsme rozsvítili v naší kapli vánoční stromeček 
a zapálili první svíčku na adventním věnci.  Vystoupil zde pěvecký sbor 
Cantemus, se kterým jsme si zazpívali známé koledy.  Pro naše klienty 
bylo připraveno i tradiční svařené víno.  

Vedení obce

STAROSTA BESEDOVAL S ŽÁKY NAŠÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÁNOČNÍ STROMEČKY ODVEZEME 
ZA VÁS

ADVENT V NAŠEM DOMOVĚ SENIORŮ



13

Vratislavický zpravodajOBEC 

Jak zatocit s vanocnfn,i odpady? 
Pon,oho11 i Larevne kontejnery! 

Plastova lahev od oleje 
- vyYhyt V jarove vode Plastove vanicky 

od ntasa z nadob, a vytrfdit do
kontejnertJ na plasty,
nevyYhytotJ hodit do
kose.

Po11iity olej 
-sberny dvur

Sldenice 
od potravin 
- do kontejnertJ na sklo
lze trfdit i nevyYhyte
sklenice, i s vfcky.

Pec1c1 paptr 

- ciste
(bez zbytku
Yhasa a krve)
do plastu, znecistene do kose.

- vyhodit do SYhesneho
odpadtJ, kvuli jeho
specialnf uprave
se nehodf do
tffdeneho
odpadtJ.

Plastove st11hy 
- vytrfdit do kontejnertJ na plast nebo schovat
a vytJzft pffste. Opcyklace je v ktJrztJ!

Daisi intorn,ace o tfideni a recyklaci odpadu naleznete na W\lfW.jalttridit.cz, 
na zajirnave rady a tipy nejen na tzv. upcyklaci se pak podivejte na W\lfW.Sa111oseLo11.cz. 

RozLita.,JVitylka ze 
stronteck11 
- vytffdit
do kontejnertJ
na elektroodpad. 

RozLite sklenine ozdoLy 
- vyhodit do kose,
vetsinolJ na nich
byvajf naneseny
ruzne tfpytky
a barvy, coz
zneYhozntJje
recyklaci.

- sberny dvur, specialnf
svozy, pffpadne zpetny
odber lJ nekterych
prodejcu.

Baltct papa r, darkove tasky 
- vytrfdit do kontejnerlJ
na papfr. Lze
i schovat na
prfstf Vanoce
na balenf darku i tvorblJ dekoracf.

EKO(!)i<OM 

Velkokapacitní nádoby na odpad jsme nově umístili v ulicích 
Zámecký vrch a Na Rozcestí. Do každé polo podzemní nádoby se 
vejde odpad o objemu pěti klasických 1100 l kontejnerů. Aby to 

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD DO NOVÝCH KONTEJNERŮ
ale fungovalo, potřebujeme vaši pomoc. Rozměrnější kartony nebo 
krabice je nutné nejdříve složit. Poté je umístěte do nádoby tak, aby 
bylo možné zcela zavřít víko. Děkujeme, že třídíte správně.

Vedení obce
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Tričko
dámské  / pánské  / unisex

cena: 149 Kč

Hrníček
I love Vratislavice

cena: 49 Kč

Kšiltovka 
s výšivkou

cena: 149 Kč

DÁRKOVÉ reklamní předměty
Kolekce 2022

Vratislavice nad Nisou iI., III., IV díl

cena: 199 Kč

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
DO PÁTKU 23. 12. JE IC V PROVOZU VE STANDARNÍM REŽIMU. V TERMÍNU 24. 12. – 1. 1. BUDE UZAVŘENO.
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JABLÍČKOVÝ TÝDEN NA LÍSTEČKU

NÁVŠTĚVA HASIČŮ

I když vycházel svátek jablek na pátek 21. 10., my jsme se rozhodli 
na sklonku babího léta si ho s dětmi užít celý týden. Školkou se 
nesly tóny písní o jablíčku, tančila se mazurka, tvořilo se o sto šest. 
Z kuchyně se linula vůně dobrot, na jejichž přípravě se podílely 
i děti samotné. Pekli jsme perníčky ve tvaru jablíčka, vařil se jablečný 
kompot, sušily se křížaly. Součástí slavnostního týdne byla i všemi 
oblíbená ochutnávka. Tentokrát jsme vyzkoušeli jablečný mošt, 
jablečné pyré a také několik různých odrůd jablíček. Třídu jsme 
si ozdobili nádherným jablíčkovým věnečkem. Celotýdenní oslavy 
jsme zakončili putováním za Jablůňkovou vílou, které bylo plné 
netradičních venkovních her a aktivit. Všichni jsme si to moc užili 
a už se těšíme na další společné radovánky.

Kolektiv MŠ Lísteček

S velkým očekáváním a nedočkavostí se děti ze třídy Sluníček 
MŠ Sídliště těšily na návštěvu Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje v Šumavské ulici. Exkurzi nám vyjednali rodiče 
z naší třídy a tímto jim chceme velice poděkovat. Návštěva hasičů, 
dá se říci, předčila naše očekávání. Seznámení s chodem a provozem 
HZS i množstvím rozmanité techniky nás nadchlo, bylo poutavé 
a pro děti velmi zajímavé. O nové informace a praktické zkušenosti 
se nevracely obohaceny jen děti, ale i paní učitelky. Děkujeme!

Učitelky třídy Sluníček

Stalo se již tradicí, že jsme my, Lístečkové školky, dostaly milé 
pozvání vystoupit v Domově seniorů Vratislavice, abychom dětským 
zpěvem všichni potěšili a rozehřáli srdce místních obyvatel. Zazněly 
zde tóny písní dětských, lidových i pohádkových, společně děti za 
pomoci písniček, říkanek a kouzel přeměnily podzimní vílu v zimní. 
Díky dětským hláskům, doprovodu basy a klavíru se podařilo vykouzlit 
nejeden úsměv na tváři, byť za okny vládne sychravé podzimní počasí. 
Je to pro nás ta největší odměna a už se těšíme na další zpívání pro 
seniory v předvánočním čase.

Kolektiv MŠ Lísteček 

MŠ LÍSTEČEK DĚLÁ RADOST 
SENIORŮM
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT Ve středu 9. listopadu se vybraní žáci naší školy opět zúčastnili v České 
Lípě soutěže MaSo. Jedná se o týmovou matematickou soutěž pro žáky 
šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků více-
letých gymnázií. Nešlo zde jen o prosté počítání příkladů. Za spočítané 
příklady získávaly týmy tahy do hry, která pak byla hlavním zdrojem 
jejich bodů do celkového hodnocení. Žáci tak museli prokázat nejen 
matematické a logické uvažování, ale též zvolit nejvhodnější strategii.

 Mgr. Helena Šerhantová, Mgr. Radka Havlová

Srdečně Vás zveme na vánoční koncert, který se uskuteční ve 
středu 21. prosince od 17:00 v kostele Nejsvětější Trojice ve 
Vratislavicích. Přijďte si s námi zazpívat koledy v doprovodu 
školní kapely a poslechnout si Pastýřskou hru v podání školního 
dramaťáku. 

Jana Zástěrová & Aleš Benda

Ve druhém listopadovém týdnu žáci 5., 6. a 7. ročníků naší školy bo-
jovali v online testu Bobřík Informatiky. Celkem se olympiády zúčast-
nilo 265 žáků, všichni úspěšní (nad 120 bodů, max. 192 bodů) 
dostali pamětní list, vítězové jednotlivých kategorií navíc sladkou 
odměnu od vedení školy. V kategorii Mini pro 5. třídy si nejlépe vedl 
David Petrásek. Druhou kategorii, Benjamin 6. tříd, vyhrál Tomáš 
Sokoly. V kategorii 7. tříd nazvané Benjamin zvítězil Vojtěch Pavlata. 
Gratulujeme a přejeme další úspěchy v oblasti informatiky! 

Mgr. Jan Kvapil

Zima se blíží, a tak jsme se vypravili do Severočeského muzea na 
program Snídaně na krmítku. Dozvěděli jsme se spoustu informací 
o ptácích, rozdělovali jsme je na stěhovavé a stálé. Ukázali nám 
i různé druhy obydlí pro ptáčky, a dokonce jsme si vyrobili i lojové 
krmení, které jsme si pak odnesli domů. Fotky si můžete prohlédnout 
v galerii.

Mgr. Zuzana Vraná

Tóny hudebních nástrojů spolu s pestrou paletou barev utvořily 
krásnou atmosféru a zážitek z benefičního koncertu, který se 
3. listopadu konal v KC Vratislavice 101010 a stále v nás 
doznívá. Máme radost z nezištné pomoci. Děkujeme kapelám 
RachotBand, Křížalám a SoundsBreakers, žákům, kteří poskytli 
své obrazy na prodejní výstavu, městskému úřadu za poskytnutí 
zázemí a všem, kteří koncert pomohli zorganizovat a také těm, 
kteří věnovali „korunu“ organizaci Mary’s Meals. Díky Vám bylo 
vybráno 11 284 Kč, podařilo se nasytit 25 dětí z rozvojových 
zemí. Všem děkujeme! 

Jana Zástěrová, Aleš Benda

V neděli 11. prosince od 17:00 proběhne v kapli Vzkříšení 
koncert žáků ZŠ Vratislavice a hostů. Nabízíme chvíli ztišení 
v doprovodu hudby prokládaného mluveným slovem. Vstupné 
dobrovolné, výtěžek bude věnován organizaci Mary´s Meals. 
Těšíme se na Vás!  

Jana Zástěrová

OLYMPIÁDA INFORMATIKY 2022

DRUHÁCI V MUZEU

BENEFIČNÍ KONCERT

ADVENTNÍ KONCERT

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ MASO
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       VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

Freud na koksu – David Cohen
Podnětný příběh o Freudově užívání kokainu, jeho vlivu na Freudovu 
práci, vztahu mezi kokainem a psychiatrií a o počátcích "války proti 
drogám". Než mladého Sigmunda Freuda napadlo posadit pacienty 
na pohovku, dával si kokain. V zoufalé touze rychle získat reputaci 
si přečetl a bez pochybností přijal tvrzení americké farmaceutické 
společnosti Parke-Davis o jejím novém "zázračném léku", kokainu. 
Objednal si gram, a přestože léta tvrdil, že není návykový, první dávka 
ho přivedla k další a další, a tak si na něj vypěstoval závislost, která 
trvala celkem patnáct let. Tato kniha, která zasazuje jeho kokainové 
experimenty do tradice introspektivního užívání drog, k níž patři-
li William James, Aldous Huxley, Havelock Ellis a Timothy Leary, 
zkoumá jeho vliv na Freudovo pozdější myšlení a následný vztah mezi 
psychologií, psychiatrií, drogami a kulturou. Zahrnuje také analýzu 
moderního obchodu s kokainem. Vzhledem k tomu, že i prezident 
Obama, který sám v minulosti kokain užíval, uznává oprávněnost 
zpochybňování globální "války proti drogám", je kniha aktuální a skry-
tou historií toho, jak tato válka začala.

Mladá čarodějka – Katy Birchall
Morgana dokáže kouzlit lusknutím prstů. Svěží a vtipný příběh plný 
kouzel pro fanoušky seriálu Sabrina, mladá čarodějnice. Všichni 
si přejeme v životě někam zapadnout a určitě bychom občas rádi 
někoho, kdo nás štve, proměnili třeba v kaktus. Morgana Kouzelná 
je na tom stejně. Těší se, že půjde poprvé do skutečné školy, chce 
být oblíbená, mít konečně kamarády... Má to ale háček! Morgana 
totiž nikdy nebude normální třináctiletá holka, je to nadaná mladá 
čarodějka, která je doslova magnetem na průšvihy. Skamarádí se 
s ostatními spolužáky? Odolá pokušení využít svých magických 
schopností, nebo si s pomocí kouzel pomůže k popularitě? Lusk-
nout prsty a změnit učitelky v ropuchy je přece tak lákavé, ale jestli 
se prozradí, bude v pořádném maléru.

Jednou nohou přes kanál – Markéta Pechová
Životní příběh Markéty Pechové, první handicapované plavkyně na 
světě, která překonala kanál La Manche. Jak to celé probíhalo, kdo jí 
fandil, jaká byla voda, ale i to, jaké měla Markéta dětství, jací byli její 
rodiče, jak prožívala své lásky, studia či zaměstnání, to vše Markéta 
velmi poutavě líčí v této autobiografické knize.

knihovnice

Co na to všechno řekne maminka? A bude spokojený otec král? 
Česká filmová pohádka Jana Budaře. Vstupné: 60 Kč

PROGRAM

15/1/10:00  Filmová pohádka: PRINC MAMÁNEK

Foto: Bontonfilm

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

Pokračování jednoho z nejpopulárnějších filmů osmdesátých let 
s Tomem Cruisem. Vstupné: 120 Kč

12/1/19:30  Kino: TOP GUN - MAVERICK 

Foto: Paramount
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

VÝSTAVA: IVANA ŠTENCLOVÁ 
– NA ROVINU

Výstava bude k vidění od 9. prosince 2022 do 28. února 2023.

DIVADLO: KRASAVCI NA CHMELU 

Crazy komedie z jedné krachující maloměstské hospody. 
Pořádá: VIP Art Company.

Foto: Schmiedberger

13. 12. od 19:30 hod.
Vstupné:   450 Kč

KONCERT: JAKUB SMOLÍK 
S KAPELOU – VÁNOČNÍ KONCERT 

Vánočně laděný koncert věčného romantika. 
Pořádá: VIP Art Company.

Tipy 
na vánoční 

dárky

Přejeme Vám krásné 
vánoční svátky!

18. 1. 2023 
DIVADLO: KOČKA V OREGÁNU

24. 1. 2023  
TALKSHOW: NA SLOVÍČKO 

S PETREM NÁROŽNÝM

12. 2. 2023  
PRO RODIČE S DĚTMI: 

ZDENEK POLACH A MATÝSEK

16. 2. 2023   
STAND-UP: ARNOŠT FRAUENBERG 

– UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU

13. 2. 2023     
KONCERT: O5 A RADEČEK 
– ROMANTICKÝ SMYČCE

20. 12. od 19:30 hod.
Vstupné:   430 Kč v předprodeji 

480 Kč na místě
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JUBILANTI

ŘÍJEN 2022      

LISTOPAD 2022      

80 let 
Luboš Jína 

70 let 
Václav Tomčiak
František Cop
Jarmila Stará 
Alena Kolová     

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

14. 12. 2022 
ODJEZD 10:28

ČD Liberec, Advent Budyšín
vedoucí pan Ročňák, pozn. Euronisa Tiket

21. 12. 2022 
SRAZ 13:00

Lidové sady, U Potůčku
vedoucí pan Janků, náročnost 1

4. 1. 2023 
SRAZ 13:30

Liberec – Horní Hanychov
Františkov, vedoucí paní Hovorková, náročnost 1

11. 1. 2023 
SRAZ 13:00

MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
Mojžíšák – Čermákov, vedoucí pan Ročňák

náročnost 2

Uvedené časy a místa odjezdu jsou pouze informativní. V případě 
jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní Milenu Vanišovou  

na tel.: 736 638 290.

Hana Weinzettelová

Měnící se příroda je neklamnou známkou toho, že je za dveřmi zima. Je 
tedy příležitost si užít poslední hezké dny pro výlety do vzdálenějších za-
jímavých míst. Výlety na přelomu října a listopadu jsme věnovali návštěvě 
Mimoně, kde jsme přes hezký městský park a dále Vranovskou alej vy-
stoupali na skalní útvar zvaný Juliina vyhlídka ležící na úbočí hory Ralsko. 
Návštěvu jsme spojili s opečením buřtů a jiných dobrůtek. Další výlet nás 
zavedl do Mnichova Hradiště, kde jsme navštívili místní zámek, kde si 
někteří prohlédli místní muzeum, někteří pak interiéry zámku. Odtud jsme 
pokračovali do Kláštera Hradiště nad Jizerou, kde je známý pivovar, bo-
hužel dnes již nefunkční. Navštívili jsme kryptu Kostela Narození Panny 
Marie, poté restauraci Skála, zbudovanou ve sklepích bývalého pivovaru. 
Předposlední výlet jsme věnovali Ještědskému hřebenu. Přes sportovní 
Ski areál Javorník jsme vystoupali k Javornické kapli u konečné stanice 
lanovky, která však nebyla v provozu. Pokochali jsme se nádhernými 
výhledy na Liberec i naše Vratislavice. Pokračovali jsme kolem Obřího 
sudu na vrchol Javorníku a odtud nás čekal sestup do údolí přes Záskalí 
do Hodkovic nad Mohelkou. Po cestě jsme se zastavili u Kamenného 
stolu, postavenému na připomínku místnímu koláři, který se zde v roce 
1935 smrtelně zranil při lyžařských závodech. Stůl jsme využili i pro malé 
občerstvení k příležitosti svátku jednoho z nás. Závěrečný výlet letní 
sezóny jsme věnovali Jizerským horám. Z autobusu MHD jsme vystou-
pili u elektrárny v Rudolfově a zamířili Pod Javorový vrch nad Fojtkou. 
Odtud pak pod Dračí vrchol, kam někteří z nás vystoupali. Společně 
jsme sestoupili do údolí v Kateřinkách. Zakončili jsme tím uplynulou letní 
sezonu a všichni se těšíme na další, která, jak doufáme, bude také zcela 
určitě hezká. To ale záleží na nás! Naše společné aktivity si zhodnotíme 
na členské schůzi, která se bude konat 21. prosince od 14:30 hod. 
V restauraci U Potůčku v Harcově, kam naše příznivce srdečně zveme. 
Zde se také dohodneme na akcích pro letní sezónu v roce 2023.

Za turistický spolek seniorů Antonín Ročňák

NEŽ SE ZIMA PŘIHLÁSÍ

SPOLEČNOSTVratislavický zpravodaj

Ve čtvrtek 15. prosince vystoupí pěvecký sbor Aurea Rosa Uni-
verzity 3. věku Technické univerzity v Liberci, pod vedením paní Jany 
Konvalinkové, ve vratislavické Kapli Vzkříšení se svým koncertem 
„ČESKÉ VÁNOCE“. Začátek koncertu je v 17:00 hodin, vstup volný. 
Jste srdečně zváni.

Mgr. Vladimíra Hoření

POZVÁNKA 
NA ADVENTNÍ KONCERT

75 let 
Vilém Fuxa  

Zděnka Kunová 
80 let 

Josef Hrnčíř
Milan Kmínek 

91 let 
Vilemína Levá 
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TJ JISKRA VRATISLAVICE

VÁNOČNÍ PÁRTY MAESTRO-MOTION

NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ SENIORŮ

Vánoční prázdniny máme za dveřmi, a protože tanec není jen o dřině, 
ale i o zábavě, kultuře a komunitě, tak pravidelně pořádáme každým 
rokem Vánoční párty, kde natočíme i náš tradiční Vánoční klip, 
na který se pak můžete těšit a shlédnout ho na youtube nebo insta-
gramu. Budeme tancovat, bavit se, hrát hry a trávit čas společně, 
a tím uzavřeme další krásný rok 2022. Přejeme všem šťastné a veselé 
Vánoce a hodně zdraví a odpočinku.

Eunika Rucká

Jednou z našich milých povinností je udělat druhému radost. A tak nás 
napadlo nacvičit malé představení a vyrazit za diváky. A komu jinému 
vykouzlit úsměv na tváři než těm, díky kterým tu jsme, babičkám 
a dědečkům. První scénka byla o tom, k čemu jezdí hasiči velmi často, 
a tím je spálené jídlo na plotně. Našim malým hasičům se podařilo vše 
uhasit a osoby zachránit. Druhá situace byla záchrana člověka, který se 
ošklivě zranil na horách a záchranáři mu museli obvazovat ruku a koleno. 
I jemu naši záchranáři pomohli a všechno dobře dopadlo. Nakonec děti 
ještě předvedly, jaké značky se učí, a jak je umí. Doufáme, že se před-
stavení líbilo a určitě nacvičíme další.

Za SDH Nicole Rolantová

V Jiskře Vratislavice jsme zakončili podzimní sezónu a budeme se 
chystat na jarní část. S dětmi z minipřípravek jsme se již s tréninky 
přesunuli do sokolovny, kde jsme měli první trénink v halloweenském 
duchu. Snažíme se pro děti tréninky vést zábavnou formou a myslíme, 
že se nám to tentokrát opravdu povedlo, jelikož jsme měli jednu 
z největších účastí a většina dětí také přišla v halloweenské masce. 
Všichni jsme si společný prodloužený trénink moc užili. Jiskra 
samozřejmě nejsou pouze minipřípravky a snažíme se mít tým pro 
každou kategorii, aby se u nás mohla mládež dobře rozvíjet, posouvat 
se ve svých fotbalových i mimo fotbalových dovednostech a naučila 
se týmové spolupráci. Zejména bychom rádi vyzdvihli naše mladší  
a starší žáky, kterým se velmi povedla podzimní část sezóny. Starší 
žáci ji zakončili na druhém místě tabulky a mladší žáci dokonce svou 
tabulku vedou. Máme z jejich výsledků velkou radost, děkujeme za 
jejich úsilí, týmové výkony a skvělou práci našich trenérů. 
Podzimní část u nás nebyla pouze o turnajích a zápasech, ale 
snažili jsme se také náš oddíl posunout a dále rozšířit naše zázemí. 
Již v předchozích zpravodajích jsme Vás informovali o pořízení multi-
funkční výsledkové tabule, kterou již používáme a pomáhá fanouškům 
s přehledem o aktuálním stavu zápasu. Dále se nám podařilo v části 
hřiště nainstalovat umělé osvětlení, což nám velmi pomůže v přípravě 
na jarní část, jelikož můžeme trénovat i v pozdějších hodinách. Další 
informace můžete sledovat na našich sociálních sítích nebo případně 
na webu www.jiskravratislavice.cz. Děkujeme všem fanouškům za 
podporu v podzimní části a budeme se na Vás těšit znovu na jaře.

Jan Mareš, TJ Jiskra Vratislavice
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3.12. 10.00 - 14.00 Čalounický kurz

6.12. 16.30 - 18.00 Vánoční kurz s Papyreou

7.12. 16.30 - 17.30 Sousedské setkání - výroba 
lampionu 

13. 12. 16.30 - 19.00 Workshop na výrobu 
mechového obrazu

14.12. 17.00 - 18:30 Workshop výroby vlastní 
přírodní kosmetiky

Prosincové 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

VYSÍLÁME 
Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ 
DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ

DAB+ kanál 12C | CRo-LIBEREC | liberec.rozhlas.cz

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+

LIBEREC
HOME CREDIT ARENA

PŘEDKAPELA

PŘEDPRODEJ V SÍTÍCH EVSTUPENKA.CZ
A TICKETPORTAL

16. 12. 2022   19:00
partneřivstupenky
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