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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
dovolte mi, abych vám úvodem popřál vše nejlepší 
v roce 2023. Přeji vám hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti, ať se vám daří v osobním i profesním 
životě. Přeji vám dále hodně síly na zvládnutí 
všech výzev, které nám rok 2023 přinese. Pevně 
doufám, že jste si svátky užili a oslavili je v poklidu, 
v kruhu svých blízkých a mohli se těšit i z nějakého 
pěkného dárku, byť by se jednalo o drobnost.

Jeden takový opožděný dárek jsme si připravili pro 
občany využívající naši službu Vratislavice expres. Tuto službu provozujeme od roku 2015 
a z tohoto roku je i jeden z automobilů, který již pomalu dosluhuje. Rozhodli jsme se tedy 
opatřit nový vůz, který bude fungovat spolehlivě a klientům zajistí pohodlí a příjemné 
prostředí při přepravě. Nové vozidlo Volkswagen Caravelle uvítáme do naší flotily 
v nejbližších týdnech. 

Jako v minulých letech jsme i letos připravili dotační programy na podporu organizací 
pracujících s dětmi, mládeží a seniory. A také dotace vztahující se na veřejně prospěšné 
neziskové organizace a činnosti. Těší nás, že máme ve Vratislavicích pestrou nabídku 
takových aktivit. I proto jsme pro letošní rok navýšili celkový objem vyčleněných 
finančních prostředků na 800 tis. Kč. Žádosti o příspěvek je možné podávat do konce 
února. Bližší informace naleznou zájemci na našem webu v sekci Dotace a příspěvky. 

Přeji vám úspěšný začátek nového roku.

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
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Nejbližší termín právní poradny, která se pravidelně koná 
v 1. patře budovy vratislavického úřadu, je ve středu 
18. ledna od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí 
předem objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující 
termíny poradny jsou 22. února a 15. března.  

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. února 
od 9:00 do 11:00 hod., aby vám pomohli najít tu správnou práci. 
Další termíny poradny jsou 13. března a 3. dubna. 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 14:00 hod. Do poradny je nutné se předem 
objednat na tel.: 485 152 070 nebo 775 377 657. Aktuální 
termíny poradny jsou 9. a 23. ledna.

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

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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jako

KNIHOVNÍK/CE

LÍBÍ SE VÁM VE VRATISLAVICÍCH?
POJĎTE S NÁMI TVOŘIT DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

jako

SPRÁVCE/KYNĚ SPORTOVIŠŤ
jako

PRACOVNÍK/CE 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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Aplikace radia.cz 
a myTuner Rádio 
stáhnete na

Radio Vratislavice můžete poslouchat v počítači pomocí odkazů 
www.radiovratislavice.cz, www.radia.cz a www.mytuner-radio.com 
nebo přímo v aplikaci radia.cz a myTuner Rádio pro mobilní zařízení.

OBECVratislavický zpravodaj

RADIO VRATISLAVICE 
PRO VÁS VYSÍLÁ UŽ ROK 
Od 3. ledna 2022 pro vás vysílá rádio Vratislavice. Během prvního roku provozu jsme hudební 
databázi rozšířili o 1 400 skladeb a aktuálně jich hrajeme přibližně 3 500. A tím to rozhodně 
nekončí. Od nového roku jsme si přichystali novinku – každý den přidáváme jeden hit do 
našeho vratislavického playlistu, který v ten daný den budeme hrát každé 2 hodiny. V létě 
jsme navíc měli exkluzivitu na českou radiovou premiéru nového singlu kapely No Name 
Ďakujem, že si 2022. Vysílání Radia Vratislavice pro Vás připravuje zkušený tým - zpravodajka 
Věra Baumgartnerová, knihovnice Lenka Jelínková a známý moderátor David Jelínek. Kdo 
nás pravidelně poslouchá, dobře ví, že naším sloganem je: „Naše rádio hraje jako žádné jiné.“

radiovratislavice.cz
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RADIO VRATISLAVICE SLAVÍ 
PRVNÍ ROK VYSÍLÁNÍ
UŽ JE TO ROK OD PRVNÍHO VYSÍLÁNÍ INTERNETOVÉHO RADIA VRATISLAVICE. ZA TU 
DOBU SE Z NĚJ POVEDLO UDĚLAT PŘÍJEMNÉHO SPOLEČNÍKA PRO STOVKY POSLU- 
CHAČŮ NEJEN Z VRATISLAVIC. PRO NĚKOHO SLOUŽÍ JAKO ZVUKOVÁ KULISA DO PRÁCE, 
PRO JINÉHO JAKO HUDEBNÍ PODKRES NA OSLAVU NEBO JAKO DOPROVOD NA KAŽDO-
DENNÍ CESTU DO PRÁCE. ZA VZNIKEM VRATISLAVICKÉHO RÁDIA STOJÍ MODERÁTOR 
A DRAMATURG DAVID JELÍNEK.

Davide, kolik hodin denně posloucháte 
Rádio Vratislavice? 
V průměru možná i osm hodin denně. Přijdu 
do práce, zapnu ho, a s odchodem vypínám. 
A někdy si ho popravdě pustím i večer doma 
nebo o víkendu k práci na zahradě. Zatímco 
někdo je schopný si hodinu chystat nářadí, 
tak já si stejně dlouho tahám z garáže pro- 
dlužovačku, repráky, kabely, abych u té práce 
mohl poslouchat, co mám rád.
Kdo přišel s nápadem založit Vratislavicím 
vlastní rádio?
Úplně první s tím přišel pan starosta Lukáš 
Pohanka, když se provalilo, že regionální rádio 
Contact Liberec, kde jsem já dělal 28 let 
moderátora, končí.
Jaká byla cesta od prvotní myšlenky 
k prvnímu vysílání?
Strašně rychlá. Mám na to vymyšlenou tako- 
vou trojkovou soustavu. Trvalo tři měsíce, než 
jsem pochopil, že to starosta myslí vážně, 
následovaly tři minuty, během kterých jsme 
se shodli na formátu rádia. Potom trvalo asi 
tři hodiny, než jsem našel vhodné technické 
řešení a za tři dny nám spustili zkušební 
stream. A asi za tři týdny na to jsme pustili 
rádio oficiálně mezi lidi. Očekávám tedy, že 
třetí narozeniny budou velké. 
Čemu přičítáte zájem posluchačů?
Myslím, že se nám povedlo vytvořit efekt 
profesionálního rádia v naprosto amatérských 
podmínkách. A to díky tomu, že se na tvorbě 
podílejí lidi, kteří mají rádiovou zkušenost. 
Nejsme moderované rádio, vstupy nejsou 
vysílané živě, ale jsou předtočené. Fungu-
jeme ale jako klasické rádio, zprávy vysíláme 
dvakrát denně ve stejný čas a vybíráme 
informace důležité především pro obyvatele 
Vratislavic. Navíc dokážeme poměrně rychle 
reagovat a nejpozději do hodiny jsme schopní 
vstoupit do vysílání s aktuální zprávou.
Kolik lidí se stará o chod rádia?
Provoz obstarávají tři lidi, kterým to zabere 
řádově několik hodin denně. Kromě mě je to 

zpravodajka, která každý den natáčí zprávy. 
Právě proto, aby celý den nezněl jen jeden 
hlas, tak jsem se ujal počasí. A do týmu patří 
ještě knihovnice Lenka, která přináší tipy 
na knihy. Písničky se vybírají z databáze, ve 
které máme momentálně asi 3500 skladeb. 
Takže tam je důležité hlavně dobře napláno-
vat, jaký žánr má kdy hrát. Ale písničky už se 
potom vybírají samy. 
Jak moc může výběr písniček ovlivnit 
vkus dramaturga?
Nepopírám, že jsem si rádio udělal podle 
sebe. Ale za roky v rádiu jsem se naučil 
vnímat muziku trochu jinak. Velkou část 
toho, co hrajeme, bych si v běžném životě 
nikdy nepustil, ale považuju to za dobré 
pro rádio a nemusím se za to stydět. 
Rozhodně jsme ale ve výběru hudby 
poměrně progresivní a snažíme se hrát 
i trochu zapomenuté hity, zkrátka to, co 
jinde v rádiu posluchač neuslyší. 

Co vy osobně rád posloucháte?
Mám rád třeba Eltona Johna, Roda Stew-
arta, Phila Collinse, Dire Straits a tak dále. 
Kromě toho můj vkus výrazně ovlivnila sbír-
ka kazet strejdy Mirka, který žil v západním 
Německu. To byly ty pravé sedmdesátky 
a osmdesátky, které jsme s bráchou 
poslouchali pořád dokola, a přesně jsme 
věděli, kdy která písnička skončí, protože 
už se nevešla na pásku.

A máte rád ticho?
Vlastně asi moc ne. Když si například vy-
měním s manželkou auto a rozjedu se, tak 
mám pocit, že je něco špatně, dokud nezap-
nu rádio.
Vy sám máte nějaké umělecké sklony?
Ne, ani trochu. Přitom tatínek byl bubeník, 
tak nevím, kam se to ztratilo.
Chystáte k výročí nějakou novinku? 
Od ledna zařazujeme do playlistu každý den 
právě jeden takový zapomenutý hit. To jsou 
přesně ty chvíle, kdy potom stojíte u rádia 
a nemůžete si vzpomenout, odkud tu sklad-
bu znáte. A potom si vybavíte, že jste při ní 
dostali na letním táboře první pusu. 
A jaká je vize do budoucna?
Chtěli bychom zachovat koncept a zlepšovat 
takové ty detaily, kterých si posluchač všimne, 
až když nefungují. Může to být například špat-
ně ohraničený konec nebo začátek skladby. 
Nebo třeba chybějící ikony jednotlivých 

písniček.  A rádi bychom rádio rozšiřovali víc 
a víc mezi lidi. Aby se mohli spolehnout, 
že pro ně budeme dobrým společníkem 
a přineseme jim užitečné informace z místa, 
kde žijí.

Text: Jana Ryantová
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Starosta před Vánoci

V první polovině prosince navštívil vratislavický starosta Lukáš Pohanka postupně 
všechny děti v našich školkách. Při tradičním předvánočním setkání jim popřál 
krásné vánoční období plné radostných okamžiků. Poděkoval dětem za vystoupení 
při rozsvícení vánočního stromečku a slavnostních vítání občánků v roce 2022. 
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navštívil mateřské školky Starosta před Vánoci

Každému ze tří set našich dětí nadělil překvapení v podobě balíčku se 
sněhuláčími vystřihovánkami a něčím na mlsání. Každoroční čekání na 
Ježíška se tak díky této výbavě hned stalo příjemnějším.  

Vedení obce
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O DOTACE Z ROZPOČTU LZE ŽÁDAT 
DO KONCE ÚNORA

Podél zkratky mezi lesoparkem a sokolovnou jsme nechali nainstalo-
vat tři nové lampy veřejného osvětlení. Průchod parkem je zase 
o trochu příjemnější i ve dnech, kdy panuje tma a pošmourno. 
Dalších šest nových lamp nahradilo původní osvětlení v ulici 
U Tělocvičny v rámci rekonstrukce rozvodů nízkého napětí. 
Na cestách po Vratislavicích se zase uvidíme o něco lépe. 

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Dlouhodobě podporujeme činnost organizací, které ve Vratislavicích 
pravidelně pracují s dětmi, mládeží či seniory. Také pro rok 2023 
jsme vypsali 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. 

Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
V ZÁMECKÉM PARKU A U SOKOLOVNY

Pokud jste si tedy dali některé z obvyklých novoročních předsevzetí, 
je možné nás navštívit téměř kdykoliv. Sportoviště v sokolovně jsou 
pro vás připravena od pondělí do neděle v čase 9:00 – 21:00 hodin. 
Hlavní sál pro skupinové sporty je k dispozici za částku 400 Kč / hod., 
pro badminton nebo stolní tenis za 250 Kč / hod. Neomezenou roční 
permanentku do fitka u nás pořídíte za 5000 Kč. Nabízíme i jiné časo- 
vě ohraničené varianty pro rekreační cvičence a cvičenky. Sváteční 
návštěvníci se do naší posilovny dostanou za 100 Kč / vstup. Díky pro 
sport příznivému počasí je možné navštívit náš venkovní sportovní 
areál při ulici Na Rozcestí. Otevřeno pro vás máme od pondělí 
do pátku v čase 13:00 – 21:00 hodin, o víkendech od 9:00 do 
21:00 hodin. Týmová hodinka fotbalu se zaplatí z klubové kasy část-
kou 600 Kč / hod., víceúčelové hřiště pro nohejbal nebo tenis je za 
150 Kč / hod. Umělou plochu pro hokej, florbal nebo hokejbal lze 
pronajmout za 200 Kč / hod. Permanentní vstupenky pro skupinové 
sporty máme taky. Fotbalová stojí 5000 Kč, pro víceúčelové hřiště 
a beach 1400 Kč. Kompletní ceník sportovišť najdete po načtení 
QR kódu. 

Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

Vratislavický zpravodajOBEC

VRATISLAVICKÁ SPORTOVIŠTĚ 
JSOU PRO VÁS OTEVŘENA 
CELOROČNĚ

Od 1. ledna 2023 se mění cena jízdenek na trati Liberec – Jablonec 
nad Nisou. Zlevněná jízdenka pro děti, studenty do 26 let nebo oso-
by starší 65 let nově stojí 20,- Kč a základní jízdenku nyní pořídíte 
za 40,- Kč. Oba typy nových jízdenek jsou k dostání v Informačním 
centru a knihovně v IGI VRATISLAVICE. 

(red)

ZMĚNA CEN JÍZDENEK MHD
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Jak se Vám u nás ve vratislavických Desít-
kách hrálo?
Výborně, a bylo to i Vaší zásluhou. Měli jsme tro-
chu problémy s dekorací, ale to se na zájezdech 
stává. Opakuji, zahráli jsme si výborně.
V dubnu jste oslavil osmdesátku, což je 
neskutečné. Jak se Vám daří být stále tak 
fit a aktivní?
S tím si opravdu hlavu nelámu. Mám takovou 
dohodu se svým tělem. Když chce jíst, dám mu 
to, na co má chuť. Když chce spát, nebudím 
ho. Když má náš pejsek chuť proběhnout se po 
Vršovicích, děláme mu s Jájou doprovod. A jak 
zavolá tenis, čapnu raketu a jdu za kamarády na 
kurty. Jak vidíte, žádný problém.
Když se řekne Josef Dvořák, automaticky 
si z dětství vybavím vodníka, ale také moje 
oblíbené Návštěvníky a následuje plejáda 
srandy typu Bédy Hudečka. Je nějaká role, 
která je pro Vás dodnes jedinečná 
a doslova ta nej?
Těch rolí je celá řada, od vodníků z Jiráskovy 
Lucerny až po krále vodníků Čochtana, kterou 
napsal Jan Werich. Mimochodem, hráli jsme 
u vás hru Čochtan vypravuje? Jestli ne, tak máte 
poslední šanci. Příští rok má Čochtan úžasné 
jubileum – 75 let od premiéry.
Bezpochyby patříte k našim nejlepším ko-
mediálním hercům a já si Vás skutečně nemo-
hu vybavit v nějaké vážné roli. Unikla mi?

Pan režisér Dudek mi dal krásnou roli pilota 
RAF ve filmu Hřbitov pro cizince, kde jsem si 
dramatickou postavu zahrál s Jirkou Bartoškou, 
Libuškou Šafránkovou a Dášou Veškrnovou. 
Anebo s Pepou Laufrem ve filmu Toulavý 
Engelbert režiséra Juraje Herze, anebo ve fil-
mu Nevěsta s Martou Vančurovou v příběhu, 
který napsal a režíroval Jiří Suchý. A pod 
vedením Františka Filipa jsme si s Petrem 
Nárožným zahráli v Haškových povídkách.
Vaše jméno je neodmyslitelně spjaté 
také s namlouváním Večerníčků. Který 
z nich máte nejraději?
Těžko se vybírá, ale asi Včelí medvídky. 
Postavičku Pučmelouda mi připomínají 
kamarádi v hospůdce, když se stavím na pivo.
Máte bohaté zkušenosti z divadla, 
televize, filmu, audionahrávek. Jaká 
herecká disciplína je Vám nejbližší?
No to je jasné, přece divadlo. Divadlo je 
základ. Stát večer před diváky, povídat si 
s nimi, to má obrovské kouzlo. Před před-
stavením slyšíte herce skučet, naříkat, lamen-
tovat. Ozve se třetí zvonění a stane se zázrak. 
Před chvilkou všichni vypadali na odvoz do 
špitálu a na jeviště vstupují nejzdravější borci.
Co rád děláte, když se nepřipravujete 
na roli, nehrajete nebo nenatáčíte? Jak 
si můžeme představit Váš běžný den? 
Jste „komediant“ i v soukromém životě?

Poslední listopadový večer zažily vratislavické „Desítky“ herecký koncert Josefa Dvořáka, 
který k nám přijel s legendární divadelní komedií S Pydlou v zádech. Svým osobitým 
humorem po celé představení bavil vyprodané hlediště kulturního centra. Oblíbený 
český herec i během našeho rozhovoru ukázal, že je srandistou až do morku kostí.

HEREC JOSEF DVOŘÁK BERE 
I V OSMDESÁTI ŽIVOT S NADHLEDEM

Vstanu ráno v 5, jdu si zaběhat. Obden od 6 
hodin půl hodiny boxuji, sprcha, sklenička džusu 
a utíkám do knihovny a za chvíli si odnáším pár 
knížek k dennímu studiu. Tohle jsem jednou 
nadiktoval nějakému novináři a on to otiskl. 
Vzápětí mi volala Iva Hüttnerová, celá vyděšená, 
že článek dočetla a je jí z toho nanic. Doufám, že 
nejste jako ona a nevěříte tomu.
 Koho z herecké branže považujete za 
opravdového kamaráda, se kterým si 
vždycky rád zahrajete?
Teď vás trochu překvapím. Mám pár dobrých 
kamarádů, ale nepatří do herecké branže. Takže 
jejich jména by vám nic neřekla. Ale zahraji si s 
nimi skvěle.
Před více než třiceti lety jste založil vlastní 
divadelní společnost. Vedení divadla 
a herectví jsou dva odlišné obory. Jak se 
Vám to podařilo skloubit?
Zaprvé jsem pochopil, že nejsem úředník 
a starat se o provoz neumím. Všechnu tuhle 
činnost dobrovolně (s rukou zkroucenou za 
zády) převzala moje žena Jája. Celý život dělala 
produkci u filmu. Doma jsme jí postavili kancelář, 
aby nám nikde netrajdala. Je obklopena počítači 
a telefony.

Text: Ing. Ivan Zimmel
Foto: J. Appeltauer
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ZAHRADU MATEŘSKÉ ŠKOLY LÍSTEČEK 
ZDOBÍ ZÁŘÍCÍ STROMY

Předvánoční čas je neodmyslitelně spojen s těmito třemi postavami. Ne 
jinak tomu je v Mateřské škole Sídliště. Na návštěvu Mikuláše, anděla 
a čertíka jsme se s dětmi radostně připravovali. Opakovali jsme si 
básničky a písničky s čertí tématikou, a dokonce jsme i vyzdobili třídu 
Sluníček. Děti se chopily barev a kříd a fantazii se meze skutečně 
nekladly. Však to také Mikuláš náležitě ocenil a děti moc chválil. Nechy-
běla tradiční mikulášská nadílka a budeme se těšit – zase za rok!

Učitelky třídy Sluníček

Soubor smrků uprostřed zahrady Mateřské školy Lísteček jsme opět 
po roce ozdobili vánočními světly a s dětmi, jejich rodiči a zaměst-
nanci školky během slavnostního setkání společně rozsvítili. Za zpěvu 
tradičních koled jsme si užili kouzelnou předvánoční atmosféru a věříme, 
že ze zářících stromů se neradovaly jen děti, ale potěšily i všechny 
kolemjdoucí. 

Vedení obce

ANDĚL, ČERTÍK, MIKULÁŠ

21.01. 09.00 - 17.00 Kurz renovace nábytku

28.01. 10.00 - 14.00 Čalounický kurz

28.01. 14.30 - 16.30 Kurz výroby macramé závěsu 

Lednové 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
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MASTERCHEF ZŠ VRATISLAVICE
UČÍME SE MÉDIÍM V ČESKÉ TELEVIZI

V adventním čase se na naší škole rozjela napříč ročníky kuchařská 
soutěž MasterChef. V prvním kole se utkaly pětičlenné týmy 8. ročníků, 
ze kterých vyšel vítězně tým 8.A. Porotu ohromili vynikající dýňovou 
polévkou a neméně chutným sladkým dezertem. Ve druhém kole ukázali 
své dovednosti deváťáci a po dlouhém zvažování se porota rozhodla 
udělit vítězný titul třídě 9.A. Vítězové obou ročníků se tedy potkají ve 
finále, které je čeká hned začátkem ledna. Ukázalo se, že na naší škole 
máme spoustu nadějných a šikovných kuchařů, kteří si poradí nejen 
s precizním krájením cibule, ale dokážou připravit chutné těstoviny 
na různé způsoby nebo krásně naservírovat nadýchané palačinky 
s ovocem a zmrzlinou.  A co je nejdůležitější – všichni vařili s radostí 
a soutěž si náramně užili. Těšme se tedy na finále, které bude náročné, 
ale o to zajímavější.

Mgr. Radka Havlová

Jaké je to stát za kamerou? Jak se moderují zprávy? Jak probíhá 
natáčení pořadů? Odpovědi nejen na  tyto otázky dostali žáci ze 
7.A a 8.B, když se zúčastnili atraktivní exkurze na Kavčích horách. 
V úvodu jsme měli možnost zhlédnout zmenšený model České 
televize, který žákům přiblížil základní schéma a rozsah všech 
budov. A pak už jsme se vydali do jednotlivých studií. Jedním 
z nejatraktivnější byla místnost, kde se natáčí dětský pořad Studio 
Kamarád. Tam jsme se potkali s herci - Otou Jirákem a Jiřím 
Lábusem. Kdo by neznal plyšové postavy Jů a Hele nebo Mufa? 
Na jejich kouzelném paloučku jsme se stihli i vyfotit, však posuďte 
sami, jak nám to s Mufem slušelo. Následně jsme měli jedinečnou 
příležitost nahlédnout do truhláren či výroben kulis. Po celou dobu 
nás doprovázela bývalá asistentka režie, paní Adamová, která 
i během prohlídky ochotně odpovídala na naše zvídavé dotazy. 
A třešnička na závěr? Mohli jsme si vyzkoušet práci s kamerou 
a také si stoupnout za moderátorský pult, což bylo naší odměnou.

Mgr. Marika Šimoníčková

Ve středu 7. 12. 2022 jsme se s žáky 7.D a 7.E vydali vlakem na exkurzi 
do německého příhraničního města Žitavy nasát vánoční atmosféru. 
Většina zúčastněných tu zná jen velké nákupní řetězce, a proto jsme se 
pokusili poznat Žitavu i jinak. Prošli jsme si strašidelnou stezku žitavských 
pověstí a program zakončili na vánočních trzích, kde si žáci měli možnost 
sami objednat občerstvení a procvičit němčinu.

Mgr. Lucie Syrovátková, Mgr. Alena Drahotová

Ve středu 21. 12. 2022 zazněla v kostele Nejsvětější Trojice 
v podání školního dramaťáku, školní kapely a sboru vánoční 
Pastýřská hra. Zvěstovali jsme narození Ježíška a diváci byli 
nadšeni. Výtěžek 4 280 Kč byl věnován organizaci Mary´s Meals. 
Děkujeme úřadu za poskytnuté zázemí a všem za společně strávený 
čas! Do nového roku vám přejeme dostatek dobrých nápadů! 

Mgr. Jana Zástěrová, Mgr. Aleš Benda

EXKURZE DO ŽITAVYBENEFICE ZŠ VRATISLAVICE 
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JUBILANTI
PROSINEC 2022        

70 let 
Blanka Sládková

Dana Koutská
Jaromír Němec

Jan Těšínský    

75 let 
Anna Havrdová 
Věra Trakalová
Zdeněk Hylmar 
Marie Kutifelová 
Ludmila Pitelová 

 

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

18. 1. 2023 
ODJEZD 13:06

ČD Liberec, Jablonec n. N. dolní nádraží, Proseč
vedoucí pan Pánek, náročnost 2

25. 1. 2023 
SRAZ 13:00

Lidové sady, Ruprechtice
vedoucí pan Janků, náročnost 2

1. 2. 2023 
ODJEZD 12:31

ČD Liberec, Dolánky - Turnov
vedoucí pan Hauptman, náročnost 1

8. 2. 2023 
SRAZ 13:10

Jablonec n. N. konečná tramvaje
Jablonec nad Nisou, vedoucí pan Wito

náročnost 1

Krátící se dny a chladné počasí s sebou přinášejí i kratší společné 
vycházky, které jsou pak více zaměřovány do okolí, zejména našich 
Vratislavic n. / N. Noví členové s sebou přinášejí i návštěvu míst, která 
většina z nás dosud neobjevila. a jsme překvapení co, naše okolí nabízí 
k návštěvě. Cestu z vlakového nádraží v Jeřmanicích do Vratislavic 
či Vesce jsme absolvovali již několikrát, a přesto jsme objevili další 
zajímavou přes Císařský kámen a Miliře. Vydali jsme se také hezkou 
procházkou z Mníšku do Krásné Studánky, z Machnína přes Anděl-
skou horu do Chrastavy, kde jsme překonávali Nisu po zajímavém 
přívozu. Následně jsme se po nově zřízené turistické stezce vypravili 
z Bílého kostela do Chrastavy. Na konci každé cesty jsme si dopřáli 
odpočinek a občerstvení v nějaké zajímavé hospůdce, kde byly příleži-
tosti si důkladně popovídat. Navázali jsme také na několikaletou tradici 
návštěv zajímavých adventních trhů a po pauze způsobené covidem, 
kdy se tyto trhy nekonaly, jsme vlakem vyrazili do německého Budyšína, 
kde mají trhy dlouholetou tradici. Svou komorností jsou protikladem 
komerčních trhů v Drážďanech. Mimo trhů jsme také navštívili zajímavý 
chrám Svatého Petra a také Srbské muzeum s expozicí lidové kultury 
tohoto malého slovanského národa, zejména pak ukázek lidových kro-
jů. Krátký výlet poslední středu před Vánoci, zakončený v restaurací 
U Potůčku, jsme spojili i s členskou schůzí. Zde jsme zhodnotili uply-
nulý rok, stav hospodaření a stav financí. Dohodli společné významněj- 
ší akce, tedy zaměření autobusových zájezdů, ve kterých hodláme 
pokračovat. Přijali jsme také nové členy, kterých se nám příliš nedo- 
stává, a to je škoda. Ti členové, kteří se společným akcím věnují již 
řadu let, se v důsledku pokročilého věku již akcí nezúčastňují. Je zcela 
určitě možné, že mezi našimi spoluobčany jsou tací, kteří váhají učinit 
první krok. Tak neváhejte, určitě se Vám s námi bude líbit.

Za turistický spolek seniorů Antonín Ročňák

80 let 
Irena Jebavá 

Svatoslav Koutný 
Alena Podobská
Josef Grolmus 

91 let 
Jaroslav Mlejnek 

92 let 
Alenka Fotrová 

95 let 
Otakar Oraný

KONEC ROKU S NAŠIMI SENIORY

VYSÍLÁME 
Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ 
DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ

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

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+



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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Vlaďka Sacká: POŠLI SVÍCI PO ŘECE 
Debut české autorky Vlaďky Sacké 
pojednává o čerstvě rozvedené 
hlavní hrdince, která vyráží na 
návštěvu kamarádky do Vietnamu, 
kam je celý příběh zasazen. 
„Popotáhla nosem a zadívala se na 
líný obláček kouře. Utéct daleko 
nepomáhalo. Nebylo kam. Protože 
ten největší problém prostě nosila 
s sebou v hlavě. Měla by – věcně 
vzato – vědět, jak z toho ven. Jenže 
neměla zdání. A to kdysi chtěla 

pomáhat druhým, dokonce po vysoké absolvovala část psychotera-
peutického výcviku. ‚Jednou se tomu zasměješ,‘ ohodnotila večerní 
dobrodruž- ství a začala se rozhlížet po volném taxíku. Nechtěla být 
sice sama, ale na ubrečenou návštěvu nikdo není zvědavý. Až na ten 
závěr to nebyl zase tak špatný večer."

Vstupné: 150 Kč

PROGRAM

KNIŽNÍ TIP

NOVINKY

16/1/17:00  Divadlo: LISTOVÁNÍ - TŘEŠNĚ V RUMU

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

Foto: Listování

Vstupné: 60 Kč

Foto: Bontonfilm

PUTOVNÍ VÝSTAVA ZVELEBENÝCH MÍST
Před budovu IGI VRATISLAVICE jsme instalovali putovní výstavu Má 
vlast cestami proměn. Expozice přináší na několika fotografiích svě-
dectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná. 
Často to jsou například sakrální stavby, obecní úřady, zastávky, ale 
i náměstí nebo parky. Nejhezčí proměny budou díky vašemu hlasování 
odměněny. Do projektu se zapojila i proměna bývalé vratislavické fary, 
kterou nyní znáte jako knihovnu a spolkové centrum IGI VRATISLA-
VICE. Hlasovat můžete zde www.cestamipromen.cz/hlasovani. Výsta-
va bude ke zhlédnutí do konce února.

DENNÍ TISK V IGI VRATISLAVICE
Novinkou tohoto roku je možnost přečíst si čerstvý denní tisk přímo 
u nás v knihovně IGI VRATISLAVICE. Od pondělí do pátku jsou 
k dispozici Hospodářské noviny, DNES a Sport. Knihovnu máme 
otevřenou od pondělí do soboty vždy od 9:00 do 19:00, avšak 
nejklidnější čas na čtení v našich čtenářských koutcích je během 
dopoledne nebo po 17. hodině. Těšíme se na vás!

Mgr. Eva Říhová, vedoucí IGI VRATISLAVICE 
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

POHÁDKA: JAK VYZRÁT NA BACILY

Veselá a poučná pohádka Divadélka Koloběžka.

22. 1. od 10:00 hod.
Vstupné: 60 Kč

Foto: SPOLUhra

DIVADLO: KOČKA V OREGÁNU

Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských komedií 
s Bárou Hrzánovou, Radkem Holubem.

Foto: Schmiedberger

KONCERT: O5 A RADEČEK – 
ROMANTICKÝ SMYČCE

Speciální valentýnské turné v doprovodu filharmoniků.
18. 1. od 19:30 hod.
Vstupné:   490 Kč

STAND-UP: ARNOŠT FRAUENBERG – 
UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU 

Nový stand-up speciál oblíbeného komika. Pořádá: Arnošt 
Frauenberg.

Foto: archiv jan Budař

16. 2. od 19:00 hod.
Vstupné: 340 Kč

13. 02. od 19:00 hod.
Vstupné: 490 Kč

Foto: Mea Gnosis

TALKSHOW: NA SLOVÍČKO S PETREM 
NÁROŽNÝM

Zábavný pořad s populárním hercem. Pořádá: Coolturně bez 
bariér.

VÝSTAVA: IVANA ŠTENCLOVÁ 
– NA ROVINU

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

24. 1. od 19:00 hod.
Vstupné: 350 Kč
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MAESTRO-MOTION NA PRVNÍCH 
ZÁVODECH
V prosinci jsme natočili Vánoční videoklip, který můžete zhlédnout na 
You tube nebo na našem Instagramu. Tento měsíc se chystáme na první 
soutěž O Stodůleckou růži, která se bude konat 29. 1. 2023 v Praze. 
Tato soutěž se pořádá pro sóla, dua a malé skupiny, kde se naše děti 
utkají v kategorii již tradičně rozdělené pro profi a hobby ve stylu hip hop 
a naše děti letos vyjedou poprvé se svými duy. Také nám začínají víkend-
ová soustředění, na kterých budeme připravovat nové choreografie pro 
tuto soutěžní sezónu. Doufáme, že vše letos proběhne v pořádku a že se 
nám bude dařit stejně jako minulý rok.

Eunika Rucká

V neděli 4. prosince se v naší sokolovně konal předvánoční dvojboj ve 
sportovní gymnastice. Dívčích kategorií se zúčastnilo 53 gymnastek 
z libereckých jednot. Za Vratislavice závodilo 11 dívek. Závodnice před-
vedly sestavy na gymnastickém koberci a kladině nebo lavičce. Všechny 
naše gymnastky zacvičily s velkým nasazením a vyzkoušely si souboje 
v silné konkurenci i s trémou před publikem. Ve svých kategoriích získaly 
zlato – S. Mistrová (2011), N. Janečková (2013), stříbro – A. Salátová 
(2015), B. Vimrová (2014), V. Kubáčková (2012), V. Vodičková (2011), 
T. Černá (2010) a bronzovou medaili si vybojovala A. Slavíková (2011). 
Na 4. místě se umístily M. Škodová (2014) a S. Mańka (2009) a na 
5. místě skončila N. Holásková (2008). Všem děvčatům děkujeme za 
velkou snahu, gratulujeme k pěkným výkonům a přejeme mnoho dalších 
úspěchů. Děkujeme také všem rodičům, kteří své děti přišli podpořit.

Za oddíl gymnastiky Lída Servinská a Zorka Kašparová

Letošní tradiční společná jízda cyklistů z Jablonce a Liberce připomínala 
spíše první jarní švih. Teploty atakující téměř 20 °C vylákaly 28 cyklistů do 
sedel svých strojů. Peloton projel městem od Ostrého rohu k radnici, kde 
nemohlo chybět společné foto. 

Iva Strnadová

JARNÍ POČASÍ VYLÁKALO CYKLISTY 
NA NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKU

Lekce bruslení pro děti i dospělé.
                           Naučte se bruslit ve Sport Parku Liberec.

603 735 006
bruslicka@sportparkliberec.cz

www.sportparkliberec.cz

Kontakt - Naděžda Burdysová
Vedoucí týmu zkušených lektorek

LEKCE PRO DOSPĚLÉ
SOBOTA       7:00 — 8:15

LEKCE PRO DĚTI
PONDĚLÍ      17:15 — 18:15

TJ JISKRA VRATISLAVICE
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