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ÚŘEDNÍ HODINY

VRATISLAVIČÁCI,
úvodem Vám chci poděkovat za důvěru, kterou
jste nám vyjádřili v říjnových volbách do obecních
zastupitelstev. Více než 70% hlasů je pro nás
nejenom příjemnou zpětnou vazbou a ohodnocením
naší práce pro Vratislavice, ale také obrovským
závazkem do budoucna. Připravili jsme si mnoho
ambiciózních cílů na další volební období a věříme,
že se nám podaří pokračovat v našem hlavním cíli,
tvořit z Vratislavic skutečně dobré místo pro život Váš i Vašich dětí.
A protože dětí se u nás rodí stále více a zároveň se k nám stěhují mladé rodiny s dětmi,
potýkali jsme se v poslední době s nedostatkem míst v mateřských školách. Tento problém
jsme úspěšně vyřešili a mám tu čest Vás informovat o tom, že nově postavená mateřská
škola v lokalitě Nové Vratislavice je od 8. října 2018 již v provozu. Stavbu od autorů
Ing. arch. Petra Stolína a Ing. arch. Aleny Mičekové podrobněji představujeme na dalších
stranách tohoto zpravodaje.
Velký počet dětí s sebou nese také zvýšené nároky na kapacitu naší základní školy, a proto
bylo nutné navýšit její kapacitu. V rámci nástavby budovy, kde je školní jídelna, vzniklo pět
nových tříd včetně kabinetu a sociálního zařízení.
V neposlední řadě se nám podařilo dokončit výstavbu rozhledny na Císařském kameni.
Původní dřevěná rozhledna musela být vzhledem ke špatnému stavu nosné konstrukce
stržena. Nová rozhledna má ocelovou konstrukci s dřevěným opláštěním, je o 3 metry vyšší
(z původních 18 m na 21 m) a poskytuje tak výrazně lepší výhled do okolí.
Nakonec bych Vás rád pozval na tradiční rozsvícení vánočního stromečku, které se bude
konat letos 1. prosince v atriu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010.

Váš starosta
Lukáš Pohanka
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ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Vážení občané Vratislavic,
velice si ceníme Vašich názorů, které nás při práci inspirují,
a stejně jako Vaše připomínky jsou pro nás významnými
podněty ke stálému zlepšování života v naší obci. Proto nás
neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme
z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KANCELÁŘI STAROSTY
Každá první středa v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin
(je nutné se předem objednat na tel.: 482 428 810)

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

POŠTA
Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N.,
Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

POZVÁNKA
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se koná 3. prosince 2018 od 18 hod.
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni
občané jsou srdečně zváni.
(red)

BLÍŽÍ SE KONEC SVOZU BIOODPADU

ZAMĚSTNANCI TECHNICKÉHO
STŘEDISKA POMOHLI PŘI NEHODĚ
Na začátku října jsem jako každý jiný den jela pro své děti do školy.
Děti mám celkem čtyři. Pro dvě jsem jela a to nejmladší jsem měla
s sebou v autě. Během jízdy mi začal hořet motor. Syna jsem vytáhla
z auta, zavolala hasiče a utekla, protože jsem se bála, že může
vybuchnout - je na benzín a LPG. První lidé, kteří si mě všimli, byli
zaměstnanci vratislavického technického střediska, kteří nedaleko projížděli. Jednalo se o pány Bulíře a Kadavého, kterým bych chtěla velmi
poděkovat za jejich chování. Vzali mi z náručí malého syna a postarali
se o něj. Podrželi mě i vlídným slovem a uklidňovali mě, že když nejde
o život a jsme v pořádku, tak je všechno ok. Jsem velice vděčná za to,
že právě jeli kolem a že jim můj osud nebyl lhostejný.
S vděčností Veronika Fraňková

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám
tentokrát budou k dispozici v pondělí 26. listopadu od 9:00
do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další
termín poradny je 17. prosince. Více informací naleznete na
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

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 30. listopadu 2018.
Po celou zimu nebudou 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

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 19. listopadu
od 14:30 do 17:00 hod. Do poradny je nutné se s předstihem
objednat u paní Kalferstové v kanceláři matriky nebo na tel.:
482 428 818. Nadcházející termín je 17. prosince.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
Ve dnech 5. a 6. října se uskutečnily volby
do vratislavického zastupitelstva. K volebním urnám ve Vratislavicích dorazilo 44,94 %
oprávněných voličů. V přiložené tabulce
uvádíme počet zvolených členů zastupitelstva za jednotlivé strany, které ve Vratislavicích letos kandidovaly. Děkujeme všem
občanům Vratislavic, kteří přišli k volbám.
Vedení obce

POČET ZÍSKANÝCH
HLASŮ V %

NÁZEV POLITICKÉ STRANY

POČET KŘESEL
V ZASTUPITELSTVU

Starostové pro Liberecký kraj

70,19

12

Volba pro Vratislavice

9,89

1

Unie pro sport a zdraví

6,27

1

Občanská demokratická strana

5,69

1

Komunistická strana Čech a Moravy

4,42

0

Česká strana sociálně demokratická

3,53

0

SEZNAMTE SE S NOVÝMI
PŘEDSTAVITELI VRATISLAVIC
V podzimních komunálních volbách ve Vratislavicích nad Nisou
zvítězilo hnutí Starostové pro Liberecký kraj s více než sedmdesáti
procenty voličských hlasů. Získalo tak dvanáct křesel v místním
zastupitelstvu. Do patnáctičlenného zastupitelstva Vratislavic byli
zvoleni: Lukáš Pohanka (SLK), Ing. Jiří Mejsnar (SLK), Ing. Vladislav
Krušina (SLK), Mgr. Vladimíra Hoření (SLK), Otto Dvorský (SLK),
MUDr. Zuzana Kofferová (SLK), Mgr. Hana Šimková (SLK), MUDr.
Marek Bydžovský (SLK), Ing. Zbyněk Nýdrle (SLK), Mgr. Libor
Rygál (SLK), Miroslav Habel (SLK), MUDr. Dušan Morman (SLK),
Mgr. Michaela Janků (Volba pro Vratislavice), Ing. Pavel Regner
(Unie pro sport a zdraví), Stanislav Burdys (ODS).

RADA MĚSTSKÉHO OBVODU
LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vratislavičtí zastupitelé poprvé po volbách zasedali v novém složení
v pondělí 12 listopadu. Jednání v hlavním sále KC VRATISLAVICE
101010 se zúčastnilo všech patnáct nových členů zastupitelstva.
Přítomní zastupitelé nejprve složili slib a vzápětí zvolili do funkce starosty na další čtyři roky pana Lukáše Pohanku, který řídil vratislavickou
radnici i v předešlém funkčním období. Lukáš Pohanka byl jediným
navrženým kandidátem na post starosty Vratislavic a byl zvolen čtrnácti
hlasy. Zastupitelé dále zvolili místostarostu Ing. Vladislava Krušinu
a zbývající členy Rady městského obvodu – Mgr. Vladimíru Hoření,
Ing. Jiřího Mejsnara a Mgr. Libora Rygála. V závěru jednání zastupitelstvo volilo členy Kontrolního a Finančního výboru, starosta pověřil pět
členů zastupitelstva k oddávání a byly odsouhlaseny výše odměn zastupitelů a členů výborů a komisí. Všichni noví představitelé Vratislavic
by tímto chtěli poděkovat občanům za jejich účast ve volbách,
a především za projevenou důvěru.
Kateřina Hladíková

Lukáš Pohanka
starosta

Ing. Vladislav Krušina
místostarosta

Ing. Jiří Mejsnar
radní

POMOZTE NÁM UDRŽOVAT
ČISTÉ VRATISLAVICE
Do našeho týmu hledáme

PRACOVNÍKA TECHNICKÉHO
STŘEDISKA
Mgr. Vladimíra Hoření Mgr. Libor Rygál
radní
radní
4

Nástup možný ihned. Bližší informace získáte
na https://vratislavice.cz/urad/volna-pracovni-mista nebo
na e-mailu janicek.jan@vratislavice.cz.
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DOKONČILI JSME NÁSTAVBU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Těší nás, že jsme mohli v polovině října otevřít pět nových specializovaných
tříd v nástavbě nad jídelnou ZŠ. Nové učebny jsou vybaveny moderním
nábytkem, interaktivními tabulemi a dataprojektory. Dále byla v těchto prostorách vybudována jedna odborná třída na výuku jazyků, kabinet a sociální
zařízení. V rámci rozsáhlé rekonstrukce základní školy, která probíhala od
letošního února, byl také kompletně zrenovován prostor dílen a kuchyňky
v suterénu budovy a přibylo nové sociální zařízení, které zde doposud
chybělo. Ve vestibulu školy rovněž vzniklo oddělení s šatnami speciálně pro
žáky prvního stupně. Nad rámec rekonstrukce byla barevně sjednocena
fasáda nového křídla s historickou budovou. Chtěli bychom tímto poděkovat rodičům dětí i zaměstnancům školy za trpělivost s některými omezeními,
které stavba přinesla. Podstatnou část finančních zdrojů na tuto rozsáhlou
investiční akci jsme získali z dotací EU.
Vedení obce

Projekt Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice nad Nisou
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0007565 byl realizován z Operačního programu IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení a je spolufinancován Evropskou unii.
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OTEVŘELI JSME NOVOU ŠKOLKU

Mateřská škola na Nové Rudě přivítala 9. října více než dvě desítky dětí.
Autory projektu jsou oceňovaný liberecký architekt Petr Stolín a jeho
spolupracovnice Alena Mičeková. Inspirací pro tvůrce byla mateřská
škola v Japonsku. Bezbariérová stavba je složená ze dvou modulů
s vnitřním atriem, ochozem kolem celé školky včetně terasy a její vnitřní
uspořádání je na tradiční poměry velmi vzdušné a prosvětlené. Ve Vratislavicích tak máme unikátní školku s minimem stěn a dveří, které by děti
omezovaly. Celý prostor je otevřený a děti zde mají maximální volnost pohybu. Uvnitř budovy jsou průhledy, otvory, lávky nebo přechody a vznikla
tak neobvyklá školka, která dětem slouží jako jedna velká „prolézačka“.
Kapacita nové školky se dvěma odděleními je 50 dětí. Na tento projekt
jsme získali dotace z fondů EU.
Vedení obce
Foto: M. Šenberková, R. Drbohlav
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POKRAČUJEME V OPRAVÁCH
KOMUNIKACÍ
Během září jsme provedli další celkové rekonstrukce vratislavických
komunikací. V ulici Východní jsme na téměř kilometrovém
úseku od ETK na Kunratické až za křižovatku se Sladovnickou
položili po celé délce i šíři nový povrch a bude zde doplněno
nové dopravní značení upravující provoz v této lokalitě. V ulici
Bezejmenná, kde se stav komunikace výrazně zhoršil, jsme
pružně zareagovali na požadavky zdejších rezidentů a silnici
opravili. Rovněž jsme celkově zrekonstruovali komunikaci
v ulici Pekelská. V září jsme tak opravili dalších téměř 1500 m
vratislavických silnic.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

NOVÁ ŠKOLKA OČIMA UČITELKY
Na to, jak se dětem v nové školce líbí, jsme se zeptali Romany
Černé, zástupkyně ředitelky MŠ Lísteček, která je zde hlavním pedagogickým dozorem.
Máte za sebou první měsíc provozu v nové školce, která je svými
dispozicemi tak trochu neobvyklá. Jak se Vám zde učí?
Budova mateřské školy je opravdu svým vnitřním uspořádáním tříd
a heren velmi neobvyklá, ale nám se to líbí. Díky tomu jsme se „otevřeli“ novým možnostem, a to se projevilo i do výchovně-vzdělávacích
činností. Počasí nám přálo, a tak jsme často využívali venkovní atrium
a terasu k experimentování a k různým pohybovým aktivitám.
Jak se ve školce líbí dětem? Využívají např. možnost volného
pohybu, kterou stavba nabízí?
Děti si to zde užívají, pro ně je to ráj. Poměrně rychle si zde zvykly,
nemají problém s orientací v budově. Naopak, velice rychle začaly
využívat různých skrýší a zákoutí ke svým tvořivým hrám.
Jaké máte ohlasy od rodičů?
Ze začátku, hlavně ze strany rodičů, panovala nedůvěra k některým
prvkům. Měli strach ze schodiště a možnosti volného obíhání po
terasách, které jsou po obvodu budovy. Ale my jsme si to s dětmi
obešli, vytvořili jsme si obrázková pravidla chování a upozornili jsme
je na případná rizika. Děti to přijaly za své a rodiče to vnímají pozitivně a pomalu začínají podléhat kouzlu této budovy. Vše je o vzájemné důvěře a spolupráci a myslím si, že tato budova v sobě skrývá
ještě mnoho neobjevených možností, které se pozvolna stanou
součástí našeho „školkového“ života.

Pekelská ul. před opravou

Pekelská ul. po opravě

Bezejmenná ul. před opravou

Bezejmenná ul. po opravě

Východní ul. před opravou

Východní ul. po opravě

Kateřina Hladíková

Cílem projektu je především řešení prokazatelného nedostatku kapacit
předškolního zařízení na území MO. Dalším cílem projektu je zajistit bezbariérové
předškolní zařízení a tím umožnit integraci dětí se zhoršenou možností pohybu.
Projekt Mateřská škola Nová Ruda CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_042/0005620 je
spolufinancován z fondů EU.
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POSTAVILI JSME NOVOU ROZHLEDNU
NA CÍSAŘSKÉM KAMENI

INFO O STAVBĚ:
• stojí v nadmořské výšce 637 m
• měří 21 m
• na vrchol vede 112 schodů
• nabízí výhled na Liberec, Vratislavice
nad Nisou a Jablonec nad Nisou, na
Jizerské hory a za jasného počasí je
vidět i Sněžka a Český ráj

Jak jsme slíbili, dokončili jsme na konci
října na místě původní poškozené rozhledny novou stavbu s ocelovou konstrukcí,
která je díky dřevěnému opláštění vizuálně
velmi podobná té předchozí. Protože to ale
technologie pevnější konstrukce dovoluje, je
nová rozhledna o 3 metry vyšší a umožňuje
tak výrazně lepší výhled do okolí. Během jara
ještě doplníme oblíbenou turistickou atrakci
a její okolí o informační cedule, popisky okolní krajiny na horizontu, lavičky a stojany na
kola. I když je stavba již dokončena, turisté
ji budou moci navštěvovat až po kolaudaci,
proto je dočasně pro veřejnost uzavřena.
Děkujeme za pochopení!
Vedení obce
Foto: Michaela Šenberková
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OSLAVILI JSME 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Ke stému výročí vzniku samostatného Československa jsme
v neděli 28. října 2018 v horní části vratislavického lesoparku zasadili vzrostlý strom. Symbolicky jsme zvolili český národní strom,
lípu srdčitou, která měří přes tři metry a je stará deset let. Akce se
zúčastnili zástupci vedení městského obvodu v čele se starostou
Lukášem Pohankou. Jako poselství budoucím generacím byly ke
kořenům stromu vloženy časové schránky s informacemi o životě
a dění ve Vratislavicích v dnešní době. V blízkosti lípy jsme nechali
nainstalovat lavičku s výhledem na celý lesopark. Zároveň jsme na
počest výročí rozsvítili kostel Nejsvětější Trojice do národních barev.
Vedení obce

Foto: Michaela Šenberková

OBŘADNÍ SÍŇ HOSTILA
VELKÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Hned dvě významná obnovení manželských slibů proběhla v říjnu
v obřadní síni vratislavické radnice. Starosta Vratislavic Lukáš
Pohanka popřál manželům Pěničkovým u příležitosti jejich výročí
zlaté svatby (50 let od sňatku) a manželům Tošnerovým na jejich
diamantové svatbě (60 let od sňatku) mnoho dalších společně
strávených let a pevné zdraví.
(red)
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„STRAŠIDELNÁ ŠKOLKA“
Vždy v úvodu školního roku na podzim plánujeme v naší školce
společnou akci s dětmi a rodiči. A i když u nás Halloween nemá dlouhou tradici, celkem rychle se tu zabydluje. V halloweenském duchu jsme
uspořádali akci „strašidelná školka“. Po sedmnácté hodině se naše
školní zahrada začala hemžit čarodějnicemi, dýněmi, duchy, kostlivci
a jinými strašidelnými postavičkami v dětském i dospělém provedení.
Děti čekaly na stanovištích zábavné úkoly s odměnami, poté horká
dýňová polévka a strašidelné občerstvení s čajem. Po výborném
občerstvení se již dosti setmělo, a tak jsme si ještě všichni užili průvod
s maskami a lampionky v okolí školky. Společné odpoledne a podvečer
se „strašidelnou“ tématikou se vydařil a moc se těšíme na další. Tímto
chceme poděkovat všem tvůrčím a vstřícným rodičům za úžasnou podporu!

PUTOVNÍ VÝSTAVA
KE VZNIKU REPUBLIKY
Žáci ZŠ Vratislavice mají jedinečnou možnost seznámit se díky putovní
výstavě v prostorách školy s okolnostmi, které před sto lety vedly ke vzniku
samostatného Československa. Pětatřicet informačních panelů s fotografiemi, které ke stému výročí republiky připravila Československá obec
legionářská, je po dobu 14 dnů vystaveno na chodbě v hlavní budově školy.
Vedení školy

Mgr. Hana Šimková, ředitelka MŠ Sídliště

PO LIBERECKÝCH PAMÁTKÁCH
Šesté třídy se v pátek 5. října vydaly na naučně poznávací procházku
po libereckých památkách. Po krátkém seznámení s historií rodiny
Liebigů v Liberci jsme se tramvají přesunuli k bývalé Textilaně a začala
pěší část cesty. Během dopoledne jsme prošli od Liebigovy vily
přes přehradu, galerii, bazén, knihovnu až k radnici. Celou cestu žáci
sledovali v mapě a na jednotlivých zastaveních plnili různé úkoly, šifry,
rébusy. Počasí nám přálo, a tak se dopoledne vydařilo na výbornou.
Mgr. Barbora Blažková

TONDA OBAL
Víte, jak správně třídit obaly? Zeptejte se svých dětí! V pondělí 17. září
se žáci 1. stupně vše naučili. A to díky ekologickému programu Tonda
obal na cestách. Dozvěděli se nejen základní informace o recyklaci, ale
i mnoho zajímavostí. A hlavně, že TO MÁ SMYSL!
Mgr. Jana Svobodová
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PODZIMNÍ PROJEKTOVÝ DEN

MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT

S podzimem a padajícím listím přiletěli do 1. A veselí draci. Přinesli
s sebou mnoho úkolů a soutěží pro prvňáky. Po dopoledním vyučování, kdy žáci poletovali po třídě, projekt pokračoval v družině
drakiádou. Počasí nám bohužel nepřálo a zavládlo téměř bezvětří.
A tak draci, kteří k nebi zamířili hned po doběhu vodiče, zase
spadli na zem. Ani to však nezkazilo veselou a tvořivou atmosféru.
Mgr. Jitka Hübnerová

Dne 4. října si žáci 5.E připomněli Mezinárodní den zvířat. Formou
různých soutěží, her, pracovních listů se přesvědčili o tom, jak jsou
zvířata důležitou součástí našich životů. Jednotlivě si předali znalosti
a vědomosti o správné výchově svých mazlíčků, o které se s láskou
doma starají. Prostřednictvím encyklopedií se seznamovali s neobvyklými živočichy jiného kontinentu. Na závěr si vyzkoušeli poznat
živočicha dle zvířecího zvuku, svého hmatu, což pro některé nebylo
opravdu jednoduché. Tento den se děti nejen obohatily o nové
informace, ale náramně se i bavily.
Mgr. Martina Horáková

DEN JABLKA

V úterý 16. října jsme ve 3.A slavili Den jablka. První dvě hodiny
jsme se sice učili, ale příklady byly napsané v jablkách nebo jsme
v češtině správně srovnávali věty, které se týkaly receptu na jablečný
koláč. Pracovali jsme také ve skupinách, kde jsme měli vymyslet
co nejvíce přídavných jmen na téma jablko a sestavit a naučit se
nazpaměť básničku, samozřejmě také o jablku. Nakonec jsme si
vyrobili jablko z vlny, které se sice jíst nedalo, ale odnesli jsme si
ho domů. Celý den byl otevřený jablečný bar, do kterého přispěli
všichni rodiče něčím dobrým z jablek, za což jim velmi děkujeme.
Mgr. Zuzana Vraná
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ŽÁCI SI PŘIPOMNĚLI
100. VÝROČÍ REPUBLIKY
U příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa jsme
koncem října na naší škole přichystali pro žáky řadu projektových dnů,
během kterých se seznámili s událostmi vedoucími ke vzniku republiky.
Děti se tak hravou formou dozvěděly spoustu důležitých informací
o zásadním historickém milníku v dějinách naší země.
učitelky ZŠ Vratislavice nad Nisou

SPOLEČNOST
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LISTOPAD

VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
SLONI PŘINÁŠEJÍ ŠTĚSTÍ
Pokud máte doma slona např. plyšového či keramického, na kterého
jen sedá prach, přineste ho do knihovny. Slon může udělat radost
ještě dvakrát – přinést štěstí tomu, kdo si ho v rámci předvánočního
sbírkového prodeje centra Amelie pro radost či jako dárek koupí
a zároveň potěšit onkologicky nemocné, kteří se díky výtěžku
z prodeje dostanou zdarma ke službám, které by si jinak nemohli
finančně dovolit.
SKAUTSKÁ POŠTA
Účastníte se hry Skautská pošta? Jako skautský doručovatel můžete
do naší knihovny i během listopadu doručit nalezený dopis. Více
prozrazovat nebudeme, diváci „Déčka“ jistě ví a ty ostatní můžeme
odkázat na web www.skautskaposta.cz.
VÝBĚR Z LISTOPADOVÝCH KNIŽNÍCH NOVINEK
Pro milovníky knih Vlastimila Vondrušky jsme doplnily osmi knihami
edici Hříšní lidé Království českého a přidaly všechny čtyři díly.

Čtvrtek 29. listopadu od 16:00 do 18:30 hod.
Přijďte si k nám vyrobit vánoční dekorace z papíru – budeme
recyklovat staré knihy a časopisy. V dílničce pro Vás bude vše
potřebné připraveno a své hotové výrobky si budete moci odnést
domů. Zúčastnit se mohou všichni, předškolní děti s doprovodem
dospělého či staršího sourozence…
Těšíme se na Vás v malém sále KC VRATISLAVICE 101010.

Voda, která hoří - Jitka Vodňanská
Obsáhlá vzpomínková kniha významné české psychoterapeutky
přibližuje čtenářům celý její život plný mimořádných událostí
a nevšedních setkání. Seznamuje s jedinečností československé
psychoterapie v předrevoluční době. Vzpomíná na široký okruh
přátel profesních, uměleckých, filosofických a disidentských. Ukazuje
vlastní duchovní cestu a každoroční osamocené poutě do asijských
klášterů.
Řez kočkou - Tereza Vostrahová, Šárka Svobodová, Robin Král
Hádankou uvedené ilustrace věcí, zvířat i budov s mnoha vedlejšími
obrazovými mikropříběhy a s rozkládacími stránkami odhalujícími to,
co bývá obyčejně skryto uvnitř.
M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová,
knihovnice

SBÍRKA POTRAVIN
Darujte trvanlivé potraviny (např. instantní polévky, konzervy, hotová
jídla ve sklenicích nebo sáčcích, rýže, těstoviny, mouka, cukr)
a pomozte tak matkám a jejich dětem v Domově sv. Máří Magdalény
v Jiřetíně pod Jedlovou. Sbírka probíhá od 12. 11. 2018 do 20. 1. 2019.
Potraviny lze přinést do kanceláře charity – Tanvaldská 345, Vratislavice nad Nisou (areál Intex, hlavní budova, přízemí vlevo). Bližší
informace: Bc. Zdeňka Černá, tel.: 603 505 963 nebo Bc. Marcela
Rubášová, tel.: 731 402 461. Všem předem děkujeme!
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JUBILANTI
SRPEN 2018

ZÁŘÍ 2018

70 let

Oppolzer Petr
Landsman Miroslav
Bohuslav Špičák

75 let

Janoušková Věra
Podolská Jarmila

80 let

Vanišová Milena
Bím František
Zipplová Alena
Fraňková Eva
Valachová Marie

75 let

91 let

Šindelářová Alžběta
Hejralová Libuše
Stará Marie

97 let

70 let

Dvořáková Eva
Havrda Václav
Lhotka Miroslav
Zelenka Luděk
Tůma Oldřich
Juklíčková Jadwiga
Hubáčková Marie
Machová Hana

Heidlassová Marie

Švarcová Irena
Werner Petr
Nezdarová Jaroslava
Vacek Karel
Hrnčíř Henryk

80 let

Šedivá Marie
Kovařič Václav

85 let

Fišer Vilém
Kubeš Josef
Rezková Věra

92 let

Škoda Václav

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
21. 11. 2018
SRAZ 12:00

MÚ Vratislavice, Vesecký rybník
vedoucí pan Janků, náročnost 2

28. 11. 2018
SRAZ 13:30

MHD Fügnerova č. 25, Radčice
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

5. 12. 2018
SRAZ 12:35

ČD Liberec, Jablonecké Paseky
vedoucí pan Třešňák, 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
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ZMĚNA JE ŽIVOT
Poslední autobusový výlet letošní sezóny do Hradce Králové a okolí na
12. září naplánovala a připravila Inka Křížová. Vzhledem k problémům
ze strany dopravce, který nám nepřistavil včas autobus, jsme měli
2 možnosti – buď se rozejít nebo zvolit náhradní program. Někteří
to vzdali, ale protože počasí slibovalo krásný den, my ostatní jsme
využili návrhu paní Křížové a vydali se na výlet vlakem do Harrachova.
Z harrachovského nádraží, které leží v části Mýtiny a je vzdálené od
centra 4 km, jsme dojeli minibusem k Infocentru. Tam jsme se vybavili mapkou a materiály o historii a současnosti tohoto krkonošského
střediska. Po obědě v restauraci hotelu Praha jsme prošli městečkem
a sešli ke stanici sedačkové lanovky. Ta nás vyvezla kolem skokanských
můstků na Čertovu horu, která leží ve výši 1021 m v ochranném pásmu
Krkonošského národního parku. Vrchol hory poskytuje krásné výhledy
do blízkého i vzdáleného okolí. Pohodlnou turistickou cestou jsme sešli
do lyžařského areálu Rýžoviště a odtud po silnici jsme se vrátili do
centra Harrachova a k cestě zpět na nádraží jsme opět využili místního
minibusu a vlakem jsme se vrátili domů. Náhradní výlet se nám moc líbil
a na Hradec Králové se budeme těšit příště.
Věra Ročňáková

INFO
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PODZIMNÍ ZPRÁVY ZE ZAUHLOVAČKY
Podzim v Zauhlovačce přinesl hned dvě zajímavé události – v úterý
2. října proběhl druhý ročník Dne architektury s přednáškami Jaroslava Zemana (Meziválečné garáže v Jablonci n. N. a Liberci), Miroslava
Dymáčka (Rybníky, smeťáky a mosty ve Vratislavicích n. N.), Zuzany
Pětníkové (Industriální světlo - světelné aury osudu ponechaných předmětů v opuštěných stavbách) a Spolku za estetiku veřejného prostoru
(Zmizelá výtvarná díla ve veřejném prostoru v Liberci). Návštěvníci si
mohli projít Zauhlovačku a prohlédnout si nové modely věže v prvním
patře. Kateřina Pořízová připravila výborné domácí občerstvení (za což jí
ještě jednou patří náš dík) a atmosféra byla jednoduše skvělá. V sobotu
13. října pak zavítali do Zauhlovačky majitelé automobilů Tatra na své
spanilé jízdě po Libereckém kraji. Bylo na co se dívat a my se těšíme,
že si tento nevšední zážitek zopakujeme! Na příští sezónu máme mnoho
plánů, chystáme další tradiční i méně tradiční akce. Sledovat dění okolo
Zauhlovačky můžete na facebooku nebo na našich webových stránkách
www.zauhlovacka.cz. Budeme sem mimo jiné vkládat úryvky pamětí
bývalých pracovníků věhlasné továrny na koberce, jejíž dominantou právě
Zauhlovačka byla. Tímto jim za jejich ochotu sdílet s námi své vzpomínky
děkujeme. A Vám, příznivcům a návštěvníkům „Věže“ děkujeme za Vaši
podporu a přízeň v uplynulém roce a doufáme, že nás navštívíte či
případně jinak podpoříte i v roce nadcházejícím. Těšíme se na shledanou
Team AvantgArt.
Šárka Kadlecová
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JAROSLAV DUŠEK
ROZESMÁL VRATISLAVICE
Na konci září přijel do vratislavického kulturního centra s mrazivou komedií
o konci bouřlivého vztahu Manželské vraždění Jaroslav Dušek. Oblíbený herec
a improvizátor spolu se slovinskou herečkou Natašou Burger odehráli bravurní
představení, které nastudovali pod režijním vedením Jana Hřebejka a opět se
prokázalo, že spojení Hřebejk – Dušek je zárukou třeskuté zábavy a skvělého
diváckého zážitku.
Jste hodně známý z komediálních filmových rolí. Nedávno jste si ale zahrál
například v dramatickém seriálu Pustina.
Co se Vám hraje lépe?
Na tom nezáleží. Je to spíš o celkové konstelaci.
S kým to točíte, s kým hrajete, kdo je režisér,
kdo je kameraman a jaká je celá ta parta. Potom
nejde o to, jestli to má být komedie nebo vážná
věc, ale spíš o tu souhru. Někdy je to holt
napsané, že to je víc jako legrace, někdy je to do
vážna. Režisér Ivan Zachariáš se rozhodl, že mě
obsadí do role v Pustině. To byl jeho nápad, on
si myslel, že to mám hrát já. A mě to bavilo, takže
jsem si to zahrál s chutí. Teď jsem dělal Úsměvy
smutných mužů, kde má role také není nijak veselá, protože jsme se domluvili s režisérem, že to
nebudu nějak shazovat. Hrál jsem tam podivína
z protialkoholní léčebny, který si myslí, že je
z jiné galaxie. A také se nabízelo, hrát to legračně. Ale pan režisér Svátek i Pepík Formánek,
autor předlohy, mě prosili, abych to nedělal
a domluvili jsme se, že to budu hrát vážně.
V divadle máte za sebou úspěšné hry,
které se pyšní stovkami repríz. Jak se něco
takového podaří a stále Vás hraní těchto
her baví?
Nás to baví. Buď jsme divní, pomatení anebo je
to tím, že nás to baví. To představení, co dnes
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hrajeme u vás, se hrálo minimálně 300 krát.
Hraje se od roku 2005, takže ho hrajeme 13
let a baví nás to. A s Natašou si to malinko
měníme, občas do toho vpustíme něco
nového, jí to nevadí, ona na to reaguje a díky
tomu to máme pořád takové občerstvené,
protože nehrajeme úplně stejně. To bych
asi ani nedokázal. A ty ostatní představení
jsou Čtyři dohody, Vizita, Pátá dohoda, a
tak dále... Ale ty ani nejsou podle přesného
scénáře. Ty já stejně hraju a obrábím podle
toho, jak to cítím. Takže se to během těch let
hodně proměňuje.
Napadlo Vás na začátku, že představení
Čtyři dohody, což je trochu netradiční
spojení humoru a životní moudrosti,
bude mít takový úspěch?
To vůbec ne. Já jsem si myslel, že to bude
na dvě sezóny a že to bude pro úzký okruh
podivínů, kteří se zajímají o nějaké neobvyklé vidění světa. Vůbec mě nenapadlo,
že to budeme hrát 14 let a že bude pořád
vyprodáno.
Nesetkal jste se s tím, že někomu vadí
ta humorná poloha věci?
Já vůbec nevím. Někomu to třeba vadí celé.
Jsou lidé, kteří to rádi nemají. Protože jsou
třeba z nějakého náboženského směru

zaměření natolik, že jim to přijde takové nějaké
pohanské nebo divné. Takže věřím tomu, že jsou
lidé, kteří se na to dívají velmi kritickým okem.
Nebo se na to možná ani nikdy nešli podívat.
A určitě se to střídá. Protože já znám spíš diváky,
kteří na to chodí opakovaně, hodněkrát. A ti mi
třeba říkali: „Na začátku jsem se smál, pak jsem
při těch dalších reprízách brečel, a dneska už
se zase směju.“ Takže záleží, jak to kdo vnímá.
Pro někoho je tam třeba víc legrace, někdo tam
najednou propadne pocitu marnosti ze života
a připadá mu, že všechno pokazil a bere to vážně.
Takže ani se nedá říct, že by to jednoznačně bylo
takhle. Mně by přišlo divné, hrát to úplně vážně,
asi bych to nedokázal. Mě by to samotného rozesmálo, kdybych se tvářil, že to říkám na vážno.
Jste radši, když Vás lidé berou jako herce
nebo jako někoho, kdo jim pomáhá
s osobním růstem?
Já do toho lidem vůbec nemluvím. Ať si mě
každý vidí, jak chce. Pro mě samotného je podstatná každá část té mozaiky. To znamená, že
je to pro mě zajímavé jako celek. To, že děláme
Vizitu plnou improvizace, role ve filmu nebo
v divadle, že děláme besedy Duše K v divadle
Kampa, to všechno patří do toho, co dělám.
A já myslím, že takhle je dobré to vnímat, jako
to všechno. I když každý divák to asi nemůže
vnímat všechno, nezná to. Takže mě holt někdo
vidí jako Sašu Mašláně z Pelíšků, někdo jako
Horsta Prohasku z Musíme si pomáhat. To
záleží, kolikrát to televize reprízuje. To je vždycky
síla televize, jak to pořád dokola hrají. Když jsem
dělal Taxi prosím s Honzou Krausem, tak mě
naopak všichni znali z toho taxíku. Jak lidi hodně
koukají na televizi, tak když jsem v té době
kamkoliv přijel, oni hned „Taxík“ ... Ale to vyšumělo, zmizelo. Zatímco Pelíšky a ty ostatní věci
zůstaly.
Na závěr nám prozraďte, co Vám udělalo
v poslední době radost.
Kromě vnuka, kterému byl předevčírem rok,
a který nás neustále rozradostňuje svojí přítomností, se mi třeba hodně líbil film P. K. Je to
indický film z Bollywoodu a je to úžasná legrace
a zároveň jde o pronikavý vážný film. Krásná věc,
doporučuji.

Text: Ing. Ivan Zimmel
Foto: Jaroslav Appeltauer

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE
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PRO RODIČE S DĚTMI: MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA
8. 12. od 15:00/16.00/17.00 hod.
Mikulášský balíček: 120

Kč
(1 dítě a max. 4 dospělí)

Pro děti bude připraven hodinový program plný písniček,
omalovánek, sladkostí a další zábavy, pro dospělé stručné
kartičky, kde budou moci nechat Mikulášovi a čertovi vzkaz.
Délka jednoho programu je 50-60 minut.

DIVADLO: ŘEDITELSKÁ LOŽE

DIVADLO: DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
Foto: FDA

29. 11. od 19:30 hod.
Vstupné: 350 Kč

Komedie vycházející z TV seriálu a knihy Ivy Hüttnerové Domácí
štěstí. Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa
Pořádá: VIP Art Company

KONCERT: JANEK LEDECKÝ –
VÁNOČNÍ TURNÉ 2018

11. 12. od 19:30 hod.

Vstupné: 350 Kč v předprodeji

Stanislav Zindulka a Alois Švehlík jako dva zapomenutí herci.
Nevhodné pro děti do 15 let. Pořádá: VIP Art Company.

TALK SHOW: ŽIVÉ ŽENY – VÁNOČNÍ
SPECIÁL
17. 12. od 19:30 hod.

Vstupné: 390 Kč / balkon 280 Kč

ŽIVÉ ŽENY je tak trochu jiná talk show Petry Peterkové.
Vánočními hosty budou:
MATĚJ RUPPERT - zpěvák a porotce Superstar 2018
LADISLAV HAMPL - liberecký herec
THE ROOSTERS - první pánská kabaretní a burleskní show
Pořádá: Databox s.r.o.
7. 12. od 20:00 hod.
Vstupné: 490 Kč

Foto: archiv VM ART

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

Tradiční vánoční turné s největšími (nejen vánočními) hity.
Pořádá: VM ART production.
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OHLÉDNUTÍ ZA 4. ROČNÍKEM INDIVIDUÁLNÍHO
BĚŽECKÉHO ZÁVODU KAISER JOSEF

Desítky nadšených běžců se zúčastnily v sobotu 15. září tradičního běhu
nad vrcholky Vratislavic nad Nisou Kaiser Josef 2018. Hlavní pětikilometrový závod odstartoval ve Sportovním areálu Na Rozcestí, vedl přes
Mojžíšův pramen pod rozhlednu Císařský kámen. Závodilo se ve dvou
věkových kategoriích a každý účastník získal diplom a dřevěnou medaili
s motivem rozhledny. Na své si přišly i děti, které mohly poměřit své
síly v kategorii 1 - 6 let během závodu přímo ve Sportovním areálu Na
Rozcestí. Děkujeme všem nadšeným závodníkům za účast a těšíme se
při dalším klání napřesrok.
(red)
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Zlatá Sandra Filipi v akci

VRATISLAVIČTÍ CAPOEIRISTÉ
NA 6. LIBEREC OPEN
Tradiční mezinárodní open závody v capoeiře na začátku podzimní sezóny
získávají stále více na popularitě a letošní ročník lámal rekordy ve všech
směrech. Více než 200 sportovců ze 7 zemí si přijelo do města pod
Ještědem poměřit své zkušenosti a síly, a to jak děti, tak i dospělí
v mistrovské kategorii. 5 brazilských hostů v čele s Mestre Paçocou
a přes 20 evropských trenérů se postaralo o úžasnou atmosféru během
přípravných tréninků, sobotní eliminace i nedělního finále ve vratislavickém
kulturním centru.
V kategorii B děti 9-10 let se do finále podíval Marek Pluhař, který předváděl skvělé hry a nakonec se radoval ze stříbrné medaile. V kategorii
A děti 11-12 let postoupil vratislavický Tobiáš Tomín a skončil nakonec
na pěkném 10. místě. Úroveň celé 12tky byla však neúprosně vysoká,
a tak se finále účastnili jen 2 další liberečtí capoeiristé. Michal Sykáček
zaslouženě vybojoval 2. místo. Zlato si odvezla díky naprosto suverénnímu
výkonu Sandra Filipi.
V kategorii Junior za Liberec nastoupili pouze 4 sportovci a všichni se
dostali do čtvrtfinálové 12tky. Pěkný výkon předvedla Kristýnka Šťastná,
ta brala 12. příčku a na 10. místo se vyhoupla Tereza Pluhařová. Již po

Vratislavický zpravodaj

deváté skončil na bramborové pozici Oskar Vokurka. Zlato zůstalo doma
zásluhou Jaroslava Schovance.
V dospělé kategorii C za Liberec nastoupila pouze Štěpánka Jahodová,
která měla zraněné zápěstí a jako v případě jejího bratra musela dost
přehodnotit strategii a velmi jí to pomohlo. Precizní kopací technikou
s dobrými konra-technikami odskočila o 11 bodů a zaslouženě se radovala ze zlaté medaile!
V dospělé kategorii B se na krásném 4. místě umístil vratislavický Matyáš
Tomín, na svém prvním startu v dospělé kategorii. Matyáš v předposlední
hře dostal silný kop do hlavy, po kterém nemohl dohrát soutěž a body se
vyhodnocovaly v okamžiku ukončení. Svou premiéru si ale odbyl více než
se ctí a ukázal, na které příčky pomýšlí na dalších závodech.
Akce byla zařazena do projektu “PROSTĚ DÝCHEJ“ a Klub Vem Camará
se rozhodl touto akcí každoročně podporovat. Pro Klub nemocných
cystickou fibrózou se nakonec vybralo 20 030,-. Letošní bilance medailí
je více než skvělá a budeme se těšit na prosincové Mistrovství Evropy,
kam má letos našlápnuto dostatek našich sportovců.
Tomáš Zummer, trenér

Liberečtí finalisté s trenérem Tomášem Zummerem a prezidentem federace Vem
Camará p. Sandro dos Santos

ZLATO Z AUSTRIAN OPEN V BRAZISLKÉM JIUJITSU PUTUJE DO VRATISLAVIC
Po ukončení soutěžní kariéry v capoeiře se začal Tomáš Zummer věnovat trénování svých svěřenců a zbyl čas na další koníček, a to brazilské
JiuJitsu. Svou soutěžní premiéru si odbyl ve Vídni na mezinárodní soutěži
Austrian Open, kde zvítězil v kategorii Masters 30+ bílých pásků do
88 kg. Kategorie byla překvapivě početná, a tak cesta do finále nebyla
vůbec jednoduchá. První zápas byl se závodníkem z Guamu, který byl
celkem jednoznačně ukončen po 3 minutách škrcením límcem zezadu.
Druhý zápas byl mnohem těžší, nastoupil borec z Ukrajiny, který sice
nebyl moc technický, ale zato měl obrovskou sílu a dobrou obranu.
Zápas byl ukončen po necelých 4 minutách pákou na ruku. Do finále
nastoupil již také dost unavený borec z Maďarska, který hladce přejel své
soupeře skvělou technikou. I tímto stylem si Tomáš dokázal poradit
a finále skončilo po 2 minutách opět pákou na ruku.
Tomáš Zummer
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AEROBIČKY Z BBS DOVEZLY
ZE ZÁVODŮ STŘÍBRO
Skupinka aerobiček Katy Perry (E. Zahová, J. Němcová, A. Stejskalová,
K. Jeremiášová, A. Neprašová, K. Vobejdová, V. Vítová a E. Balšánková)
jezdí i na podzimní závody a koncem září přivezla ze závodů v Praze
stříbro. Ostatní skupiny se připravují na jarní sezónu.
Nábor dětí v průběhu září byl velmi úspěšný. Akademie sportu Liberec
se nyní může pyšnit 120 členy z dětských řad, a to dětí ve věku od 1 roku
až po plnoleté. Zakladatelky Nika a Míša tudíž přibraly nové lektorky do
svého týmu. Díky velké podpoře obce se může Akademie sportu Liberec
dále rozvíjet. Srdečně všechny zveme na SHOW, která se bude konat
13. 12. 2018 od 17 hod. v prostorách KC VRATISLAVICE 101010. Bližší
informaci naleznete na webových stránkách www.akademiesportuliberec.cz

VOLEJBAL MLÁDEŽE

Beach Volley Vratislavice zahájil halovou sezónu. Letos trénujeme
18 předškolních dětí, 43 navštěvuje tzv. „míčovky“, 21 mladších
a 12 starších žákyň. Starší žákyně začaly soustředěním v srpnu,
v září a říjnu odehrály dva turnaje krajského přeboru a zúčastnily se dvoudenního turnaje Českého poháru. V krajském přeboru
hrajeme na dva týmy, aby nadějné mladší žákyně získaly potřebné
zkušenosti. V Českém poháru hrajeme na jeden tým a úvodní turnaj
Maestro-motion Liberec pořádá již třetím rokem řadu workshopů, které
v Hradci Králové se nám povedl, v konkurenci 50 týmů z celé ČR
tanečníkům pomáhají zdokonalovat se v jejich technice, růstu a pohybové
jsme 3 zápasy vyhráli a 3 prohráli. V polovině listopadu nás čeká
paměti. První pololetí chceme všem dopřát dostatek tanečního vzdělání
další turnaj v Českém Krumlově. Mladší žákyně hrají čtyřky (volejbal
a zveme si nejlepší tanečníky z České republiky a světa. Také našim
na menší hřiště) v krajském přeboru, kde z 20 týmů máme dva týmy
tanečníkům nabízíme taneční projekty jako je například Urban Conference,
v nejsilnější skupině, hned za týmy Dukly Liberec. Také v šestkách
kde jsme nemohli chybět. Jedná se o víkend plný tanečních workshopů
si vedeme dobře, zatím třetí místo v kraji je skvělé. Více informací,
různých stylů s top lektory z různých koutů světa. Osm báječných lekcí
fotek a výsledků na www.beachvratislavice.cz
proběhlo na konci října v Praze, kde jsme se učili styly jako afro house, hip
hop, LA style, house, hip hop choreo, popping, lyrical hip hop a locking.
SVĚTOVÝ BEACH VOLEJBAL
Během našich tréninků se už pomalu chystáme na soutěžní sezónu
Míša Kvapilová hraje podzimní turnaje s novou spoluhráčkou
a učíme sestavy do choreografií a správnou techniku daného tanečního
Michaelou Kubíčkovou. Společně vyhrály MČR ve Slavkově u Brna,
stylu. Musím říci, že se naši tanečníci každým rokem zlepšují,
vratislavická Míša Kvapilová už potřetí za sebou. Byl to test nového
a že letos naše choreografie budou opět báječné a bude se na co těšit.
páru, který dopadl skvěle. „MK duo“ absolvovalo dvoutýdenní
Eunika Rucká, DiS.
soustředění v Římě a následně turnaje světového poháru. Dvakrát
v Číně (17. místo a kvalifikace) a letošní poslední turnaj v Mexiku
(9. místo). Zde se dostaly až do 2. kola play-off, kde prohrály těsně
1:2 v tie-breaku 12:15 se současnými světovými jedničkami Wilkerson a Bansley z Kanady, které poté celý turnaj vyhrály.
Jan Kvapil
Za celý tým ASL Michaela Seilerová

MAESTRO-MOTION SE PŘIPRAVUJE
NA SEZÓNU

20

SPORT

Vratislavický zpravodaj

VRATISLAVICKÁ PECHOVÁ
ZAKONČILA SEZÓNU NEJLEPŠÍM
VÝSLEDKEM KARIÉRY
Letošní rok byl pro handicapovanou dálkovou plavkyni Markétu
Pechovou z Vratislavic velice úspěšný. V posledním závodě sezóny
na 5 km v Krnově vyhrála svou kategorii a celkově skončila 13.
v ženách. Díky tomuto výsledku se jí podařilo dosáhnout doposud
nejlepšího umístění kariéry v rámci českého poháru, kde letos obsadila úžasnou 17. příčku.
(red)

VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ SE
MLADÝM HASIČŮM VYPLATILO
Ve dnech 21. – 23. září se konalo víkendové soustředění mladých hasičů
v Mladějově. Zúčastnilo se ho 28 dětí v doprovodu svých vedoucích.
Cílem byla fyzická a vědomostní připravenost na podzimní sezonu,
v té děti soutěží v branných závodech požární všestrannosti. Obsahem soustředění i závodů je střelba ze vzduchovky, základy topografie,
uzlování, znalost požární ochrany, základy první pomoci a překonání
vodorovného i svislého lana. Během celého víkendu děti veškerou
přípravu zvládly, přestože nám moc nepřálo počasí. V sobotu 7. října
se konal již tradiční branný závod v Mníšku u Liberce. U tamní hasičské
zbrojnice se sjelo 9 družstev starších žáků a 11 hlídek žáků mladších.
Naše družstva vytěžila ze závodu téměř nejvíce. Mladší žáci se umístili na
krásném 1. místě a starší žáci na 2. O týden později se konal další závod
požární všestrannosti, tentokrát celého obvodu Liberce, a to v Machníně.
Tato soutěž zahajuje celoroční hru Plamen a výsledky se přenáší do
jarního kola. Naše družstva měla oproti ostatním menší nevýhodu.
V obou věkových kategorií bylo naše složení téměř nejmladší. Přesto děti
ukázaly svou připravenost z víkendového soustředění i tréninků. Mladší
žáci skončili na 5. místě z 22 hlídek a starší žáci také na 5. místě z 16
družstev. Všem zúčastněným gratulujeme.
Mgr. Daniela Petrová, vedoucí kolektivu MH

MEDAILE A POHÁRY VOZÍ I DOSPĚLÍ

O prázdninách mají děti volno, ale soutěžní sezóna dospělých je
v plném proudu. Družstvo žen z Vratislavic se do letošní soutěžní
sezóny zapojilo až v červenci, přesto jsme vybojovaly celkem 5
pohárů! Je pro nás vždy velmi těžké najít společný čas na závody.
Většina z nás má zaměstnání a děti, a tak spojit osobní život s tím
hasičským je trochu oříšek. Když se ale dáme dohromady, je to vždy
skvělý zážitek a ještě lepší, když odjíždíme s pohárem. Letos jsme
bojovaly se starým materiálem, který již bohužel dosloužil, a tak jsme
hledaly sponzora, který nám pomůže materiál obnovit. Tímto děkujeme firmě Lottmann za poskytnuté peníze. Na další sezónu však
potřebujeme sehnat sponzory na novou mašinu, abychom náš útok
dokázaly zrychlit a dále získávat přední místa. Snad se nám to podaří a budeme se moci pyšnit dalšími výhrami. Děkuji všem ženám,
že reprezentují náš sbor, i když to občas opravdu není jednoduché.
Nicole Rolantová, SDH Vratislavice nad Nisou
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ZLATÉ GYMNASTKY Z VRATISLAVIC
V úterý 23. října se v tělocvičně TJ Rochlice sešlo téměř 60 dětí
z pěti tělovýchovných jednot Libereckého kraje, aby poměřily síly ve
čtyřech disciplínách: překážková dráha na čas, šplh po tyči, skákání
přes švihadlo na čas a válení sudů s balónky. TJ Jiskra Vratislavice
se tradiční soutěže zdatnosti zúčastnila se 16 holčičkami z našeho gymnastického oddílu a získala tři medaile. Kategorii mladších
děvčat vyhrála Ema Toráková a 2. místo vybojovala Terezka Šomková. V kategorii starších děvčat zvítězila Johanka Škarýdová. Všem
děvčatům moc gratulujeme a přejeme jim hodně dalších úspěchů
a hodně elánu do náročných gymnastických tréninků. Také moc
děkujeme všem rodičům, kteří nám s organizací tréninků i závodů
pomáhají.
Lenka Počerová

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
V sobotu 13. října se v tělocvičně TJ Rochlice konal turnaj ve
vybíjené, kde měla TJ Jiskra Vratislavice také svoje zastoupení.
V kategorii starších dětí se naše družstvo ve složení Kačka
Valentová, Denisa Spinková, Terezka Habelová, Terezka Brožová
a Jenny Lehner utkalo s dalšími šesti družstvy včetně dvou chlapeckých.
I když holky vybíjenou netrénují, bojovaly jako lvice, a i pro kluky byly velmi
zdatným soupeřem. Nakonec naše družstvo obsadilo pěkné 5. místo.
Dívkám děkujeme za účast, velké odhodlání a bojovnost.
Lenka Počerová

AKTUÁLNÍ

PROGRAM AKCÍ

ZÁMKAŘSTVÍ
VÝROBA KLÍČŮ A AUTOKLÍČŮ AKRITE
U Sila 1139 vedle domova seniorů
Nabízíme výrobu klíčů a autoklíčů včetně čipování a opravy
dálkových ovladačů. Prodej vložek, zámků, kování.
Montáže žaluzií, broušení nožů, nůžek.
Široký sortiment zámečnického zboží.
Otevírací doba PO - PÁ 8 -17 hod.
Tel.: 603 207 791 I www.akrite.cz
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Placená inzcerce

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

listopad

TÉMA

M

80 Kč

UKONČENÍ CYKLISTICKÉ
SEZÓNY
Doprovodný program: indoor exhibiční dual
závod, DJ. Pořádá: Cycology Store

19.30

Film. klub

Šokující pravda o míře znečištění oceánů.
Akce se koná pod záštitou GREENPEACE ČR.
P M DOBROVOLNÉ

18.00

Přednáška

15 NEJLEPŠÍ TREKY V PERU

20.00

Koncert

Povídání Martina Úbla o trekování
neznámým Peru a jeho kontrastech.
P 70 Kč M 90 Kč

EDDIE STOILOW

P M

100 Kč

ŠANCE ZVÍŘATŮM

TULband, ukázka výcviku psů, tombola a další
bohatý program. Pořádá: Šance zvířatům, z.s.

10.00
19.30

P M

250 Kč

16.00

29 ADVENTNÍ TVOŘENÍ

S KNIHOVNOU

Tradiční dílnička se vším potřebným
pro vánoční dekorace.
P M ZDARMA

29 DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
19.30

19.30

Show

Hudebně-zábavná show krále českých
hudebních imitátorů. Pořádá: Vladimír Hron.
P 190 Kč M 250 Kč

14 A PLASTIC OCEAN

16

Pohádka

100 Kč

13 TO NEJLEPŠÍ Z VLÁDI HRONA

Orchestr Swingtet, tombola i soutěž o nejlepší
masku. Pořádá: AOPK ČR.

24 1. CHARITATIVNÍ PLES

30

Narozeninové turné jedné z nejvýraznějších kapel
posledních let. Speciální host: Josef Rataj.
P 220 Kč M 250 Kč

P cena v předprodeji M cena na místě

20.00

P M

20.00

60 Kč

Charitativní talk show Martina Krause a jeho
hostů. Pořadatel: M. K. SHOW, z.ú.
P 180 Kč M 250 Kč

23 JIZERSKOHORSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

20.00

Eva Tesařová bude v rámci cyklu Životní
„MOTTO“-R a síla přednášet o rolích tyranů,
obětí i zachránců.

Talk show

OSOBNOSTNÍ RŮST

Jestlipak zachrání prostořekou Bětku? Loutková
pohádka Divadélka Koloběžka.
P M 50 Kč

22 MK SHOW

Tanec

O vlivu stravy na naše fyzické a duševní zdraví
bude přednášet MUDr. Jana Všetičková.
P M 50 Kč

Tanec

19.00

50 Kč

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA

P

9
Show

P M

Workshop

18.00

Přednáška

6

Čtyři činoherní pohádky DS Vojan Libice n. C.

18 JAK ŠEL KUBA DO PEKLA

Divadlo

18.00

Přednáška

5

MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA

Koncert

10.00

Pohádka

4
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Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni!
Pořádá: VIP-ART company.
P M 350 Kč

POETIKA & LIPO
TOUR 2018

Mix rapu a popu s přidanou hodnotou, dva skvělé
koncerty za jeden večer.
P 250 Kč M 290 Kč

www.vratislavice101010.cz

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30.
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny.
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prosinec

Vratislavický zpravodaj TÉMA

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMEČKU

9
Pro rodiny
10.00

Přednáška
15.00

1

(NÁHRADNÍ TERMÍN)

Tradiční zahájení adventu v atriu
KC VRATISLAVICE 101010.

Eva Tesařová v cyklu přednášek Životní
„MOTTO“-R a síla přednáší o prevenci
syndromu vyhoření.
P

Koncert
20.00

7

60 Kč

M

110 Kč

JANEK
LEDECKÝ –

VÁNOČNÍ TURNÉ 2018
Tradiční vánoční turné s největšími
(nejen vánočními) hity.
Pořádá: VM ART production.
P M

Pro rodiče s dětmi
15.00, 16.00, 17.00

8

Mikuláš, čert, anděl, spousta dobrot,
písniček a fotka na památku.

120 Kč / balíček

P cena v předprodeji M cena na místě

24

11

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30.
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu
vyhrazeny. Děti do 3 let mají vstup zdarma bez nároku na místo.

160 Kč

ŘEDITELSKÁ
LOŽE

Stanislav Zindulka a Alois Švehlík jako dva
zapomenutí herci. Nevhodné pro děti do 15 let.
Pořádá: VIP Art Company.
P M

12

17

350 Kč

STAND UP COMEDY
Doražte se zasmát a zpříjemnit si zimní večer.
Pořádá: tým Stand up Comedy.
P M

490 Kč

MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA
P

P M

Divadlo
19.30

HOŘET ALE
NEVYHOŘET

Show
19.30

Přednáška
18.00

4

Motýl Štístko a víla Poupěnka přijíždějí
se zbrusu novým představením.
Pořádá: Mottygo s.r.o.

ZDARMA

Talk show
19.30

P M

ŠTÍSTKO
A POUPĚNKA
– JEDEME NA VÝLET

200 Kč

ŽIVÉ ŽENY
– VÁNOČNÍ SPECIÁL
Tak trochu jiná talk show Petry Peterkové.
Pořádá: Databox s.r.o.
P M

390 Kč / sál, 280 Kč / balkon

www.vratislavice101010.cz

