
Měsíčník Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou

7

9

SPARTAN RACE ZAVÍTÁ DO VRATISLAVIC

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 

4DOTACE NA ROK 2019 

www.vratislavice.cz

7VYCHÁZÍ DALŠÍ DÍL KNIHY O VRATISLAVICÍCH 

Prosinec 2018

5TECHNICKÉ STŘEDISKO JE PŘIPRAVENO NA ZIMU 

Vratislavický 
zpravodaj



Vratislavický zpravodaj ÚVODNÍK

ÚŘEDNÍ HODINY

KONTAKTY:
adresa:

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

Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou

Tanvaldská 50
463 11 Liberec 30

tel.: 482 428 810-811
e-mail: vratislavice@vratislavice.cz

web: www.vratislavice.cz
Technické středisko Vratislavice n. N.
tel.: 485 161 077 nebo 775 080 702

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR

tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE

tel.: 737 278 809 nebo 156

VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ

Informační měsíčník Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

Číslo: 12/2018
Vyšlo: 13. 12. 2018

Vydává: Městský obvod Liberec 
 – Vratislavice nad Nisou, 

Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 810

Povoleno MK ČR E 11832
Odpovědný redaktor: Bc. Kateřina Hladíková

Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření, předsedkyně
Mgr. Iva Pokorná, Hana Weinzettelová, 

Mgr. Libor Rygál, MUDr. Dušan Morman
Design & sazba: David Cerha

Tisk: Geoprint Liberec
Redakce si vyhrazuje právo krátit 

a po stylistické stránce upravovat příspěvky.
Náklad: 4 100 výtisků

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE:
zpravodaj@vratislavice.cz

Uzávěrka příštího zpravodaje: 20. 12. 2018
Více informací naleznete na www.vratislavice.cz

2

Vratislavický vánoční strom
Foto: Jaroslav Appeltauer

MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
zima již klepe na dveře a já mám poslední příležitost 
v tomto roce se s Vámi podělit o novinky, které jsme 
pro Vás připravili. 

Aktivní přípravu na zimní období má za sebou 
vratislavické technické středisko. Kromě přípravy 
všech strojů a dokoupení posypových materiálů jsme 
pořídili nový sypač a radlici k traktoru. Zároveň byla 
provedena generální oprava vozu Multicar M26, 
který v rámci zimní údržby také využíváme. 

Rozšířili jsme také vánoční výzdobu, a tak jsme ve Vratislavicích mohli rozsvítit vánoční 
stromeček v plné parádě. Na jeho výzdobu jsme přikoupili sto metrů řetězu s LED 
osvětlením a také tzv. tekoucí rampouchy. Zajímavostí je, že stromek letos pochází z areálu 
bývalé Vratislavické kyselky a věnovala ho společnost Kitl s.r.o. Ta před nějakým časem 
zchátralý areál zakoupila a připravuje jeho oživení. Do budoucna sem plánuje přesunutí 
výroby sirupů a obnovení produkce kyselky.

Také mě těší, že za finančního přispění městského obvodu letos vznikl čtvrtý díl knihy 
o Vratislavicích od autora Marka Řeháčka s ilustracemi Petra Ferdyše Poldy. Tato kniha 
bude v prodeji od 21. prosince ve vratislavickém informačním centru a může být inspirací 
na pěkný vánoční dárek.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krásný zbytek adventu, šťastné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

POJĎTE S NÁMI PRACOVAT 
PRO VRATISLAVICE

 
REFERENT TECHNICKÉHO ODBORU

PRACOVNÍK TECHNICKÉHO STŘEDISKA

Nástup možný ihned. Bližší informace získáte 
na www.vratislavice.cz/urad/volna-pracovni-mista 

nebo na e-mailu vratislavice@vratislavice.cz
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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

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 16. ledna 2019     
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 20. února a 20. března.

Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální 
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 17. prosince  
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. 

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit 
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním 
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám ten-
tokrát budou k dispozici v pondělí 17. prosince od 9:00 
do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. 
Další termíny poradny jsou 21. ledna a 18. února. Více informací 
naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967. 

PRÁVNÍ 

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ 
ZÁLEŽITOSTI

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

V pondělí 31. prosince 2018 bude úřad pro občany uzavřen a zároveň 
nebude v provozu Informační centrum v KC VRATISLAVICE 101010. 
Děkujeme za pochopení!

(red)

SANITÁRNÍ DEN NA ÚŘADU

POJĎTE S NÁMI PRACOVAT 
PRO VRATISLAVICE

 
REFERENT TECHNICKÉHO ODBORU

PRACOVNÍK TECHNICKÉHO STŘEDISKA

Nástup možný ihned. Bližší informace získáte 
na www.vratislavice.cz/urad/volna-pracovni-mista 

nebo na e-mailu vratislavice@vratislavice.cz
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První řádné jednání zastupitelstva MO 
Liberec - Vratislavice nad Nisou po říjnových 
volbách se uskutečnilo v pondělí 3. prosince 
v hlavním sále Kulturního centra VRATI-
SLAVICE 101010. Jednání se zúčastnili 
všichni zastupitelé. Představitelům obce 
bylo ke schválení předloženo devatenáct 
bodů, přičemž hlavním projednávaným 
materiálem byl návrh rozpočtu na rok 2019.     
Po schválení programu dostali prostor k diskusi 
přítomní občané, kteří požádali vedení obce 
o odstranění vozidla z ulice U Tělocvičny, 
které zde dlouhodobě brání v provozu. 
V úvodu zasedání byli zastupitelé seznáme-
ni s informacemi finančního výboru. Dalším 
bodem bylo 4. rozpočtové opatření roku 

2018. Hlavním projednávaným materiálem 
prosincového jednání byl návrh rozpočtu 
na rok 2019, který zastupitelstvo schválilo. 
Zastupitelé byli také seznámeni s výsledkem 
hospodaření obce od ledna do září tohoto 
roku a s výročními zprávami ZŠ Vratislavice 
a vratislavických školek za uplynulý školní rok. 
Zastupitelstvo dále přijalo návrh dotačních 
programů financovaných z rozpočtu pro 
rok 2019. Protože z výběrového řízení na 
nové vedení MŠ Tanvaldská nevzešel žádný 
vhodný uchazeč, bylo nutné zrušit červnové 
usnesení zastupitelstva na zřízení samostat-
né MŠ Tanvaldská, která spadá pod MŠ 
Lísteček. Dalším bodem zasedání byl prodej 
vodovodu a kanalizace u rodinného domu 

v ul. Nad Strání společnosti S.V.S. a.s. Repre- 
zentantům obce byl rovněž představen opera- 
ční plán zimní údržby silnic na sezónu 2018 
- 2019. Na závěr byli zastupitelé seznámeni 
s poskytnutím dotace na dvě etapy revitalizace 
zeleně ve Vratislavicích nad Nisou, s informace-
mi kontrolního výboru a obsahovým plánem čin-
nosti Rady a Zastupitelstva MO Liberec – Vrati-
slavice nad Nisou v prvním pololetí roku 2019. 

Detailní informace o průběhu zastupitelstva 
a jak konkrétně hlasovali jednotliví představi-
telé obce, naleznete na webových stránkách 
www.vratislavice.cz v sekci Orgány městského 
obvodu/Zastupitelstvo městského obvodu/
Zápisy Zastupitelstva.

Kateřina Hladíková

VYPSALI JSME DOTAČNÍ PROGRAMY PRO ČINNOST ORGANIZACÍ V ROCE 2019 
Zastupitelstvo městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 
na svém prosincovém zasedání schválilo dvě výzvy dotačních 
programů pro kalendářní rok 2019 a rozhodlo se tak pokračovat 
v nastavení finanční podpory vratislavických organizací a akcí na 
svém území. První výzva se týká podpory celoroční a pravidelné 
činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, výchovy a vzdělávání 
dětí a mládeže. V tomto programu mohou žádat spolky, organizace, 
církve a neziskové organizace a jiné nepodnikající právnické osoby. 
Pravidelnou činností dětí a mládeže do 18-ti let je považována 
aktivita minimálně 1 x týdně. Těmto organizacím bude poskytnuta 
dotace ve výši 1.000 Kč na člena do 18-ti let věku s trvalým 
bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou na celoroční činnost 
organizace. Druhá výzva se týká podpory akce nebo cyklu akcí 
v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a vzdělávání, sociální péče 
a zdravotnictví. V tomto programu mohou žádat vedle právnických 
osob i fyzické osoby, které by chtěly na území Vratislavic nad Nisou 
realizovat jednorázovou akci či cyklus akcí, určených pro všechny 
věkové kategorie. Maximální výše poskytnutí podpory je stanovena 
na 15.000 Kč. V každé z výše uvedených výzev bude možno podat 
po jedné žádosti. V případě, že nastavení podmínek výzvy dotačních 
programů neodpovídá činnosti, kterou byste chtěli podpořit, je 
možno žádat o individuální podporu žádosti z rozpočtu obce. 
Individuální žádosti o podporu bude možné podat i v průběhu roku. 
Tyto žádosti projednává a schvaluje Rada Městského obvodu. 

Žádosti o podporu dotačních programů je třeba odevzdat 
od 7. ledna do 1. března 2019 do 12:00 hodin buď osobně na 
sekretariátu Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice 
nad Nisou nebo poštou. 
Více informací o dotacích včetně potřebných formulářů žádostí 
a náležitostí, které žádost musí bezpodmínečně obsahovat, naleznete 
na www.vratislavice.cz/dotace-a-prispevky. S případnými dotazy, 
které dotační výzvy zvolit či s konzultacemi je možné se obracet 
e-mailem na: kreckova.marketa@vratislavice.cz nebo na tel.: 482 428 
831. Budeme rádi, pokud i v následujícím roce bude možné podpořit 
organizace a spolky, které pracují s dětmi, mládeží i seniory a přispíva-
jí velkou měrou ke kvalitnímu občanskému životu ve Vratislavicích. 

Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

DOTACE POSKYTOVANÉ MO LIBEREC 
– VRATISLAVICE NAD NISOU

1

Podpora celoroční a pravidelné činnosti v oblasti sportu 
a tělovýchovy, kultury, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
Kč 1000,- na člena do 18-ti let věku s trvalým bydlištěm 
ve Vratislavicích nad Nisou

2

Podpora akce nebo cyklu akcí v oblasti sportu 
a tělovýchovy, kultury a vzdělávání, sociální péče 
a zdravotnictví
Max. Kč 15 000,-

4
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PRODLOUŽILI JSME ČAS SVÍCENÍ 
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

POŘÍDILI JSME NOVÉ OZDOBY
NA VÁNOČNÍ STROM

Během zimních měsíců bývá ráno dlouho tma a při špatném počasí 
je navíc snížená viditelnost, a proto jsme se kvůli bezpečnosti vratisla- 
vických občanů rozhodli o hodinu prodloužit interval svícení veřejného 
osvětlení v celém katastru obce.

Vedení obce

Do technického střediska jsme pořídili nové pohotovostní vozidlo Dacia 
Duster, které využíváme zejména na kontrolu celého katastru, při zásahu 
u dopravních nehod nebo živelných pohrom např. povodní. Původní 
deset let staré servisní vozidlo už zcela nevyhovovalo našim potřebám.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Každoročně zdobíme centrum naší obce rozmanitými světelnými 
dekoracemi. Letošní novinkou jsou LED svítidla na vánočním stromě 
v atriu kulturního centra. Pořídili jsme pětadvacet „tekoucích ram-
pouchů“ a sto metrů LED řetězu. Tuto decentní výzdobu doplňují 
stříbrné koule. Stejně jako v minulých letech září na hlavních tazích 
Vratislavicemi ozdoby ve tvaru sněhových vloček a komet, světelnými 
dekoracemi je ozdobeno také kulturní centrum a lampy v zámeckém 
parku. Veškerá vánoční výzdoba bude ve Vratislavicích svítit každý den 
spolu s veřejným osvětlením až do Tří Králů.

Vedení obce 

TECHNICKÉ STŘEDISKO 
JE PŘIPRAVENO NA ZIMU

Vratislavické technické středisko se každoročně s předstihem připravu-
je na zimní údržbu, abychom občanům zajistili komfort při pohybu na 
silnicích i chodnících. Během října jsme proto provedli generální opravu 
vozu Multicar M26, který k údržbě mimo jiné využíváme. Zároveň jsme 
pořídili nový sypač a radlici k traktoru, protože původní příslušenství bylo 
už opotřebované. Ve skladu technického střediska je připraveno zhruba 
130 t posypového materiálu. Jako každou zimu, také letos budeme na 
zimní údržbu komunikací používat sůl a drť. Přichystán je i detailní plán 
zimní údržby, který jsme sestavili na základě zkušeností z minulých let. 
Údržbu 65 km obecních komunikací bude zajišťovat 15 zaměstnanců 
technického střediska. 

NOVÝ VŮZ TECHNICKÉHO STŘEDISKA Starosta Lukáš Pohanka přivítal 11. prosince pětadvacet nových 
občánků Vratislavic. Pro miminka byly již tradičně připraveny pamětní 
listy a dárky, rodiče dětí se zapsali do pamětní knihy a maminky dosta-
ly květiny. Členky vratislavického Svazu žen pro naše nejmenší upletly 
bačkůrky. Krásnou atmosféru slavnostního dopoledne umocnily svým 
úžasným vystoupením děti z MŠ Lísteček. 

(red)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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KATEGORIE ULICE 

I. U Tělocvičny (výjezd vozidel PO),  Poštovní (výjezd vozidel PO), Nad 
Školou (ke křižovatce s ul. Náhorní), Náhorní, Dřevařská, Dlážděná, 
Vnější, Zámecký vrch, Vnitřní, Skloněná, U Sila, Krajní, komunikace 
p.p.č. 2148 (propoj ul. Tanvaldská a ul. U Sila), Pivovarská, Seniorů 
– hlavní úsek komunikace, Pod Rušičkou – hlavní úsek komunikace,  
Ořechová – hlavní úsek komunikace, Křížová – hlavní úsek komunikace,  
Májová, Kozácká, Donská (sídliště), Tyršův vrch, Dopravní, Pam-
pelišková, Rumburská, Za Drogérií, Nad Strání, Obvodní, Tulipánová,  
Svornosti, Leknínová, Okálová, Rýmařovská, Na Rozcestí, Za Mlýnem, 
Krajová, přechody pro chodce v ul. Tanvaldská, Rochlická

V lokalitách sídlištních celků ulic Donská – Kozácká, Zámecký Vrch, Svornosti může být na 
základě rozhodnutí vedoucího ZÚS dočasně ukládán sníh na deponie a následně nařízen odvoz 
sněhu z důvodu zajištění průjezdnosti vozidel a zajištění bezpečnosti chodců. 

II. Na Vrších, Souběžná, Prosečská, U Lesa, Na Břehu, Za Cukrárnou, 
Za Kinem, Lovecká, Kořenovská, Sladovnická (k SUŠ), Východní, 
Pod Skalkou, Na Skalce, Zavřená, Zvonková, Šikmá, Donská (od ul. 
Východní k ul. Tanvaldská), U Sila k č.p. 1724, Za Mlýnem, Pekárenská,  
Kapraďová, Chmelařská, Vinařská, U Cihelny, U Strže

III. Křivá, Skrytá, Pobočná, Zapadlá, Na Hroudě, Pod Tyršovým vrchem, 
K Mojžíšovu prameni, Sedmidomky, Borůvková, komunikace p.p.č. 
3012/3 (mezi ul. Dlouhomosteckou a ul. Borůvkovou), Tyršův vrch – 
horní část komunikace od ul. U Lesa, Nad Kyselkou, U Lesa k č.p. 680, 
U Studánky, Prosečská k č.p. 776, U Šamotky, Za Tratí, Tanvaldská 
k č.p. 862, komunikace od MŠ Poštovní k Limasu, komunikace od 
nádraží Vesec po ul. Rochlickou, Nad Školou – úsek kolem Pivovaru, 
k lávce a k ul. Kunratická, Východní k č.p. 190, 178, 1447, 1640, Kun-
ratická od č.p. 152 k č.p. 1506, Na Rozcestí k č.p. 597, Dlouhomostecká 
k č.p. 558,  komunikace p.p.č. 2944, 3101 (restaurace Mojžíšův 
pramen), přístupové komunikace k bytovým domům - Pod Rušičkou, 
Seniorů, Křížová, Ořechová

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.).

LEGENDA: 
Červeně jsou označeny komunikace I. kategorie
Fialovou jsou označeny komunikace II. kategorie
Žlutou jsou označeny komunikace III. kategorie

Zimní údržbu komunikací a chodníků provádíme podle de-
tailního 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.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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V sobotu 19. ledna poprvé odstartuje ve vratislavickém zámeckém 
parku zimní verze jednoho z nejpopulárnějších závodů překážkového 
běhání na světě Vratislavice Spartan Winter Sprint. Na trase dlouhé 
5+ km si mohou změřit síly sportovci všech výkonnostních úrovní - jak 
spartanští nováčci, tak zkušení závodníci. I když se svou délkou jedná 
o nejkratší závod série Spartan Race, na trase bude pro závodníky 
tradičně připraveno více než dvacet typických spartanských překážek.

(red)

SPARTAN RACE ZAVÍTÁ 
DO VRATISLAVIC

STK VRATISLAVICE 
HLEDÁ ÚDRŽBÁŘE

(na 4 hod. denně)
Bližší informace 

na tel. 482 737 888 nebo 
e-mailu info@tkv-liberec.cz

Čtvrtý a zároveň poslední díl vlastivědné řady publikací 
o Vratislavicích nad Nisou a nejbližším okolí právě vychází. K mání bude 
od 21. prosince ve vratislavickém informačním centrum. V této knize 
najdete tradiční vyprávění Marka Řeháčka ilustrované kresbami Petra 
Ferdyše Poldy. Tentokrát se můžete ponořit do příběhu Vratislavické 
kyselky, jejíž historický vzhled je také možné vidět na přebalu knihy, do 
povídání o hřbitovech mezi Císařským kamenem a Prosečským hřebe-
nem či pestrých životopisů vratislavických rodáků. Chtěli bychom tímto 
velice poděkovat vedení městského obvodu za významnou finanční 
podporu vydání všech čtyř knih o Vratislavicích. 

Marek Řeháček

VYCHÁZÍ DALŠÍ DÍL KNIHY 
O VRATISLAVICÍCH 

OPĚT SE MŮŽETE TĚŠIT 
NA LYŽAŘSKÉ TRATĚ
Na základě pozitivních ohlasů od občanů plánujeme i tuto zimu 
úpravu běžeckých okruhů, které budou moci využívat všechny vě- 
kové a výkonnostní kategorie. Na loukách za sídlištěm a hřbitovem 
bude připraveno zhruba 5 km lyžařských tratí ideálních nejen pro 
děti a začátečníky, ale i zdatné příznivce bílé stopy. Trať je vhodná 
na klasický styl i bruslení. Abychom mohli stopy upravit sněžným 
skútrem, jsou potřeba příznivé sněhové podmínky, minimálně 
20 cm sněhu. Aktuální informace o stavu běžeckých tras naleznete 
na webových stránkách www.vratislavice.cz, na oficiálním face-
bookovém profilu obce nebo na webovém portálu www.skimapa.cz. 
Protože druhý okruh v lokalitě Tyršova vrchu nebyl v minulých 
letech běžkaři příliš využíván, rozhodli jsme se letos upravovat tratě 
pouze u sídliště.

Vedení obce

VRATISLAVICKÉ SKI 2019 
CHYSTÁME NA LEDEN 

Všem příznivcům bílé stopy přinášíme dobrou zprávu. Tradiční soutěž 
v běhu na lyžích, která se vždy koná na loukách nad koupalištěm 
Sluníčko je plánována i pro tuto zimní sezonu. Věříme, že nám budou 
sněhové podmínky v letošním roce přát. Termín závodu je předběžně 
stanoven na sobotu 26. ledna 2019. Kromě běžeckého závodu na 
lyžích nebude chybět ani doprovodný program – sjezd na čemkoliv 
pro nejmenší. Protože je celá akce závislá na momentálních sněhových 
podmínkách, které nikdo z nás neumí dopředu stanovit, budeme vše 
upřesňovat v dalším čísle zpravodaje a na www.vratislavice.cz. 
Přejme si tedy štědrou zimu bohatou na sněhovou nadílku!

Mgr. Markéta Křečková,
 vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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Oznamujeme všem vratislavickým občanům, že v době vánočních 
prázdnin bude knihovna od pondělí 24. prosince 2018 do středy 
2. ledna 2019 uzavřena. Od čtvrtka 3. ledna 2019 již bude fungovat 
ve standardním režimu a knihovnice se budou těšit na Vaši návštěvu 
i v novém roce. V době vánočních svátků bude omezen také provoz 
sportovních areálů. Sokolovna i Sportovní areál Na Rozcestí budou 
24. – 26. prosince 2018 a také 1. ledna 2019 úplně uzavřeny. V pondělí 
31. prosince 2018 bude provozní doba zkrácena od 9:00 do 15:00 hod. 
Mimo tyto dny budou fungovat sportovní areály v běžném režimu. 
Také informační centrum v KC VRATISLAVICE 101010 bude ve dnech 
24. prosince 2018 až 1. ledna 2019 zavřené. Proto budou poslední 
rezervace na jízdy Vratislavice Expres přijímány nejpozději v pátek 
21. prosince 2018 do 13. hodiny. Ve dnech 24. – 26. prosince 2018 
a 1. ledna 2019 nebudou v provozu ani jízdy Vratislavického Expresu. 
Služba Vratislavice Expres pak bude zajišťována jedním vozidlem 
27., 28. a 31. prosince 2018 ve standardní provozní době (dle rezervací 
učiněných do 21. 12. 2018). Děkujeme za pochopení.

Mgr. Markéta Křečková,
 vedoucí odboru kultury, školství a sportu

VÁNOČNÍ PROVOZ 
KNIHOVNY, 
SPORTOVNÍCH 
AREÁLŮ, 
INFOCENTRA 
A EXPRESU

CHRÁNŤE SVOU BEZPEČNOST 
POMOCÍ REFLEXNÍCH PRVKŮ

PROVOZNÍ DOBA OBCHODŮ 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

VÝSTAVA BETLÉMŮ 

VÁNOČNÍ KONCERT V KAPLI VZKŘÍŠENÍ

Připomínáme občanům, že chodci mají povinnost nosit reflexní 
prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po kraji 
vozovky nebo v místě bez dosahu veřejného osvětlení. Tuto výzvu 
zveřejňujeme na základě negativních zkušeností pracovníků vrati-
slavického technického střediska, kteří během zimní údržby několik 
neoznačených chodců zaregistrovali. Proto bychom doporučili 
jejich používání i v obci. Vidět a být viděn je základní pravidlo 
bezpečnosti na silnicích, a reflexní doplněk tak může zabránit 
vážným nehodám. Reflexní pásek (za Kč 20,-) nebo dětskou vestu 
(za Kč 99,-) můžete zakoupit například ve vratislavickém infor-
mačním centru.

(red)

ŘEZNICTVÍ ŠOUKAL PEKAŘSTVÍ BLÁHA

PÁ 21. 12. 2:00 - 17:00 5:30 - 18:00

SO 22. 12. ZAVŘENO 7:00 - 13:00

NE 23. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

PO 24. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

ÚT 25. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

ST 26. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

ČT 27. 12. 7:30 - 17:00 7:00 - 15:00

PÁ 28. 12. 7:30 - 17:00 7:00 - 15:00

SO 29. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

NE 30. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

PO 31. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

ÚT 1. 1. ZAVŘENO ZAVŘENO

ST 2. 1. DOVOLENÁ DO 11. 1.
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA 

PO - PÁ 5:30 - 17:00
 SO - NE ZAVŘENO

Srdečně Vás zveme na tradiční výstavu betlémů do sálu pod kaplí 
Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou, která bude přístupná od 14. do 20. 
prosince vždy od 14:00 do 17:00 hod. Vstupné je dobrovolné. Výstava 
bude spojená s prodejem Betlémů, pohledů a výrobků ze včelího vosku. 
Těšíme se na Vás!

Veronika Havlinová, pastorační asistentka

Zveme Vás do kaple Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou 26. prosince 
2018 v 18 hodin na vánoční koncert hudebního souboru Regnis. Pěvecký 
sbor a komorní orchestr Regnis vystoupí s programem České mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení dle dobové partitury z roku 1827. 

Kristýna Stoklasová, umělecká vedoucí www.regnis.cz



Poslední sobotu před začátkem adventu se 
ve Vratislavicích rozsvítil vánoční strom v atriu Kulturního 
centra VRATISLAVICE 101010. Na slavnostní odpoledne 
1. prosince zavítaly stovky lidí, aby na tradiční akci načerpaly 
předvánoční náladu. K vratislavickým oslavám blížících se 
Vánoc již neodmyslitelně patří adventní trh a bohatý kulturní 
program, o který se svým milým vystoupením opět postaraly 
především vratislavické děti. Samozřejmostí byly tvořivé 
vánoční dílničky pro nejmenší a také dřevěný vyřezávaný  
betlém od Ondřeje Marčáka.
Doprovodný program začal ve tři hodiny odpoledne vystoupením 
oblíbeného folklórního souboru Šafrán ze sousedního Jablonce nad 
Nisou, jehož členové předvedli tradiční písně a tance v dobových 
kostýmech. Podium pak postupně opanovaly děti ze všech vratisla- 
vických školek, malí cvičenci ze Cvičení rodičů s dětmi Sluníčka a dívky 
z Akademie sportu Liberec. Vratislavický starosta Lukáš Pohanka na-
konec všem lidem popřál pohodové Vánoce a krásný nový rok a vyzval 
přítomné děti, aby mu pomohly s odpočítáváním. V 18 hodin se pak 
konečně rozzářil vánoční strom. 
Pro návštěvníky byly po celou dobu k dispozici stánky s tradičními 
výrobky a vánočními lahůdkami. Za zvuku koled měli lidé možnost 
ochutnat svařené víno, horkou medovinu a punč od místních doda-
vatelů. Pro děti byl přichystán čaj zdarma a nechyběly ani perníčky, 
trdelník a další cukrářské produkty. Lidé si mohli v rámci adventních 
trhů zakoupit výrobky dvaceti prodejců. 
Desetimetrový smrk, který vyrostl v areálu Vratislavické kyselky, letos 
Vratislavicím věnovala společnost Kitl. Ozdoben je stříbrnými koulemi 
a vkusnou decentní výzdobu doplňuje pětadvacet nových „tekoucích 
rampouchů“ a sto metrů LED řetězu. Stejně jako ostatní světelné 
dekorace ve Vratislavicích bude vánoční strom atrium kulturního centra 
krášlit až do Tří králů. 
 

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO 
STROMEČKU

Vratislavický zpravodajOBEC
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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC  – VRATISLAVICE NAD NISOU

si Vás dovolují pozvat na

9. reprezentační

pátek 22. 2. 2019 od 20:00
v Kulturním centru Vratislavice 101010

Hraje BIG´O´BAND a těšit se můžete 
na zajímavý doprovodný program. 

V průběhu večera budeme soutěžit o věcné ceny.

Cena vstupenky 200 Kč. Prodej vstupenek v síti www.evstupenka.cz 
a na Informačním centru. 

www.vratislavice.cz
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VÁNOČNÍ KAPR BYDLÍ NA SÍDLIŠTI

VÁNOČNÍ KONCERT

Ano, je to tak. Na Sídlišti, tedy v mateřské škole Sídliště, se zabydlel 
obrovský vánoční kapr jménem Jéňa. Je to nový kamarád dětí ze třídy 
Sluníček, který je bude provázet předvánočním obdobím a seznamovat 
s adventními tradicemi. Učený kapr má pro děti připravené soutěže, hry, 
úkoly, písničky, cvičení a mnoho dalších aktivit určených pro celkový 
harmonický rozvoj našich dětí. Již při svém vzniku Jéňa u všech ve třídě 
potrénoval nejen jemnou motoriku a soustředění, ale také posílil jejich 
spolupráci. Vždyť k obléknutí kapra do stovek šupin je zapotřebí mnoha 
rukou. Proto pracovalo všech 56 sluníčkových rukou, které ve třídě 
máme. A z čeho že je náš dvoumetrový kamarád vyroben? Hádejte. 
Prozradíme Vám jen to, že Jéňa ze všeho nejraději pije čaj.

Mgr. Veronika Legnerová, 
učitelka třídy Sluníček MŠ Sídliště

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert hudebních kroužků dětí ZŠ 
Vratislavice. Ve čtvrtek 13.12. vystoupí od 17:00 v kostele ve Vratislavicích 
Zpívající blechy, flétnový a kytarový kroužek. Vstup je zdarma. Přijďte se 
vánočně naladit. 

Mgr. Jana Habelová

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 
SLABIKÁŘE
Jsou to skoro tři měsíce, kdy jsme přivítali v naší škole prvňáčky. Teď 
už to jsou šikovní školáci. Znají několik písmenek, přečtou mnoho 
slabik i jednoduchá slova. A to byl ten správný čas, aby dostali svoji 
první učebnici – Slabikář. Ve středu 21. listopadu jsme si v 1. A, D 
a E „udělali“ trochu výjimečnou hodinu. Pozvali jsme rodiče a děti 
prokázaly své znalosti. Doufáme, že si slavnostní předávání užili děti 
i rodiče a přejeme jim, aby si společně našli cestu ke krásné knize.

Mgr. Jitka Hübnerová
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ŽÁKYNĚ Z VRATISLAVIC VYBOJOVALY 
TŘETÍ MÍSTO
Podzim patří každoročně florbalu. Stejně tak i letošní rok jsme se 
s vybranými žákyněmi  8. a 9. ročníků vypravily na florbalový turnaj. Ten 
se konal na ZŠ Dobiášova. Soupeře jsme neměly rozhodně snadné: 
ZŠ Dobiášova, Jabloňová, Mníšek a Gymnázium F. X. Šaldy. První 
zápas nás namlsal, když jsme porazily Mníšek 2:1. Následně jsme ale 
podlehly Dobiášovce 4:0. Šance na pěkný výsledek ještě nebyla ztra-
cená, ale vinou vlastního gólu jsme prohrály s Jabloňovou 3:2. Závěrem 
jsme si ale spravily chuť a zdolaly Gymnázium F. X. Šaldy jednoznačně 
4:0.  V konečném hodnocení nám tak náleželo krásné třetí místo!

Mgr. Marika Tomšová

K příležitosti celosvětových oslav dnů GIS jsme se 14. 11. 2018 vydali 
s žáky osmého ročníku na Technickou univerzitu v Liberci.  Nahlédli jsme 
a vyzkoušeli si, jak GIS využívat v běžném životě a v různých profesích. 
GIS (geografické informační systémy) představují soubor technik 
a metod, které pomáhají zpracovávat data o okolním světě, v němž 
žijeme. Jako první nás čekala krátká teoretická část, kde jsme získali 
základní přehled o využití GIS v praxi, a vyzkoušeli si využití chytrých 
telefonů na jednoduchých geografických úlohách. Ve druhé části jsme 
si procházeli různá stanoviště, kterými žáky provázel pracovní list s úkoly, 
ale také odborníci např. z řad hasičů, pracovníků libereckého magistrátu 
a studenti geografie TUL. Novinkou na těchto oslavách bylo seznámení 
s využíváním dronů v geografii a GIS. Největší senzací byla praktická 
ukázka 3D modelu reliéfu (Liberce, Jizerských hor a Ještědsko-kozá- 
kovského hřbetu) vytištěného na 3D tiskárně a také postaveného z písku, 
na němž jsme si mohli krásně prohlédnout sklony svahů, návětrné 
a závětrné strany hor.

Mgr. Markéta Pacltová

DNY GIS 2018

LUCIA HANZELY VÍTĚZKOU 
OLYMPIÁDY Z INFORMATIKY
V 1. listopadovém týdnu 2018 se 207 žáků 5. – 7. ročníků naší 
školy zúčastnilo olympiády z informatiky. Soutěž je cílena na 
běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade 
si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky 
a problémy,a že informatika není totéž co ovládání počítače. 
Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, 
algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální 
gramotnosti. Absolutní vítězkou (všechny otázky zodpovězeny 
správně) v kategorii 4. – 5. tříd se stala Lucia Hanzely z 5. A. 
V kategorii 6. – 7. tříd potvrdily své schopnosti Pavla Plíhalová 
a Lucie Procházková ze 7. B. Podrobné výsledky i odkaz na úlohy 
s řešením najdete na webu školy. Všichni úspěšní dostali pamětní list.   

Mgr. Jan Kvapil

Do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou jsme se vypravili na 
program Bílá, červená, modrá. Kterým jsme si znovu připomněli 100leté 
výročí republiky. Program se skládal z prohlídky expozic bižuterie a skla 
spojené s hledáním předmětů vázaných k naší republice, práci s pracov-
ními listy a výkladu průvodkyně. Ve druhé části jsme navštívili tvůrčí dílny, 
kde si každý vyrobil a odnesl dva šperky v národních barvách. 

Mgr. Barbora Blažková

BÍLÁ, ČERVENÁ, MODRÁ



SPOLEČNOST Vratislavický zpravodaj

13

PROSINEC 
VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
Vážení a milí čtenáři!
Na prosinec jsme pro vás připravily jako každoročně malou vánoční 
anketu. Během celého měsíce budete moci na připravené anketní líst-
ky napsat svá přání týkající se knihovny - jaké knížky a časopisy byste 
si příštím rokem rádi v knihovně půjčovali, dále připomínky toho, co se 
vám v knihovně líbí a naopak, co byste zde rádi změnili. Doufáme pak, 
že některá přání budeme moci v příštím roce vyplnit. Také bychom rády 
poděkovaly všem čtenářům, kteří se zúčastnili v Týdnu knihoven 2018 
zábavného luštění. Ze správně vyluštěných tajenek jsme vylosovaly 
výherce, kteří obdrželi knižní ceny. Gratulujeme!

Z nových knih vybíráme:
Letopisy Narnie, C.S.Lewis, čte Miroslav Táborský 
- Je spousta dveří, ale jen jedny vedou do jiného světa. Projděte do 
země zázraků a kouzel – do Narnie! Prožijte sedm tajuplných příběhů 
a poznejte statečné hrdiny ze světa lidí i z bájné Narnie, v čele se 
statečným lvem Aslanem. Audiokniha je ve formátu MP3. 
Dobrou s kobrou aneb třicet legrácek před usnutím, Terry 
Jones - Pokud nepohrdnete moudrostí zabalenou do nečekaných 
konců, určitě oceníte, že vás do hajan bude doprovázet posměváček 

světové extratřídy. Kniha je určena k potěše nezbedným dítkům od 
7 let a jejich rodičům.
Bude to bolet, doktore?, Adam Kay – Kniha, která vás 
přesvědčí, že humor a bolest patří k sobě. V knize se dočtete vše 
o životě mladého lékaře, a také pár věcí, které byste raději ani vědět 
nechtěli.
Český ráj, Jaroslav Rudiš - Parta chlapů se pravidelně schází 
ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Nemají jména, 
jen staré indiánské přezdívky. Radost a smutek mezi kapkami vody. 
Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na 
tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy…
Kam čert nemůže…nastrčí manžela, Alena Jakoubková 
- Je jí devatenáct a myslí si, že manželství je vstupenkou do ráje. 
Po pár letech to ovšem vypadá jinak…

A na závěr bychom chtěly do nového roku popřát všem 
čtenářům, návštěvníkům i příznivcům naší knihovny hodně 
štěstí, zdraví, radosti a pohody nejen nad knihami. 

M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová, 
knihovnice
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Vážení přátelé, ač jsem přišla na naše adventní setkání seniorů čili 
Mikulášskou takřka „s křížkem po funuse“, pozdě – ale přece - 
dostala jsem možnost si vybrat pár nádherných a velmi hodnotných 
dárků a příležitost sdělit ostatním Vratislavičanům, jak jsme se vespolek 
nádherně pobavili, no paráda. Hrála hudba jednu krásnější píseň za 
druhou, tancovali jsme, i vláček Mašinka byl a plno radosti. Sláva. To 
jsme se měli. Tentokrát žádné fronty na chlebíčky a pití. Tácky volně 
položeny na pultu a každý vzal ten svůj a sám se obsloužil a donesl 
si své ke stolu, aby naše děvčata z komunitního plánování nemusela 
zbytečně kolem nás tancovat a obsluhovat nás. To je zbytečné. Ať se 
každý obslouží sám. Děkujeme moc. Všeho si vážíme.

Jiřina Marešová

JUBILANTI
ŘÍJEN 2018

70 let
Dagmar Tůmová 

Marie Šilhavá
Libuše Líznerová 

 75 let
Stanislav Fikr 

Marie Kantová     
 80 let 

Jan Pintíř
Jaromír Pospíchal
Zdeňka Klapková 

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

   85 let 
Josef Čmugr 

Eva Dudášová 
 90 let 

Božena Lacinová 
Marta Prchalová

19. 12. 2018 
SRAZ 13:00

MÚ Vratislavice, Potůček Liberec
vedoucí Janků, Seidlová, náročnost 2

2. 1. 2019 
SRAZ 13:00

MHD Fügnerova, kolem Nisy
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

9. 1. 2019  
ODJEZD 13:09

MHD Fügnerova 25, Humboltova vyhlídka
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

16. 1. 2019 
ODJEZD 13:32

MHD Fügnerova 16, Machnín – Stráž nad Nisou
vedoucí pan Žežulka, náročnost 2

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA  
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ROZHOVOR Vratislavický zpravodaj

Proč jste si pro zimní část série Spartan 
Race vybrali právě Vratislavice?
Všeobecně máme rádi Liberecký kraj, a i když 
jsme běhávali i po okolí Vratislavic, chtěli jsme 
lidem nabídnout novou lokalitu. Po setkání 
s panem starostou Pohankou, na kterém jsme 
probrali kudy by vedla trasa a kde by mohlo 
být zázemí, jsem přesvědčen, že jsme našli 
ideální řešení pro nás i závodníky. 
Co vůbec je Spartan Race a co na závod-
níky ve Vratislavicích čeká?
Jedná se o běžecký překážkový závod. Ve 
Vratislavicích bude trasa dlouhá necelých 
7 km a závodníci na ní budou zdolávat 
překážky, kterých bude asi dvacet. Bude zde 
například vysoká zeď, ostnatý drát, nošení 
pytlů s pískem apod. Cílem Spartan Race je 
dostat co nejvíce lidí ven a být aktivními. Když 
nepočítáme děti, závodů Spartan Race se 
účastní lidé od patnácti do sedmdesáti let.
Ve Vratislavicích pořádáte zimní závod, 
kolik se jich běží v rámci celoroční série? 

Ve střední Evropě pořádáme pouze dva 
zimní závody. Poslední čtyři roky bývá vždy 
jeden v České republice a druhý na Sloven- 
sku. V Čechách pokaždé pořádáme čtyři 
víkendy. Zimní závod je tím nejmenším 
z celé série. Je to dané i tím, že omezujeme 
kapacitu například i kvůli dennímu světlu, 
kdy se rozednívá později a stmívá naopak 
velice rychle a nám jde o bezpečnost 
závodníků. 
Je to tedy svým způsobem unikát.
Zimní závody jsou vždycky unikátní. Pro 
závodníky je to úplně něco jiného. Účast-
níci získají i jinou medaili než na ostatních 
závodech.
Pro koho je závod určen? V jakých 
kategoriích se bude závodit?
Závod bych rozdělil na klasický Spartan 
Race a dětské závody. Děti od čtyř do 
čtrnácti let jsou rozděleny do čtyř věko- 
vých kategorií (4 – 6 let, 7- 8 let, 9 – 10 
a 11 – 14 let). Každá kategorie má svou 

Vratislavický zámecký park bude v sobotu 19. ledna patřit nezlomným spor-
tovcům. Startuje zde totiž adrenalinový závod překážkového běhání Vratislavice 
Spartan Winter Sprint. Myšlenkou Spartan Race je dostat co nejvíce lidí ven 
a být aktivní. A i když je zimní verze oblíbeného závodu tak trochu unikát, 
může se ho zúčastnit opravdu kdokoliv, kdo se nebojí překonávat překážky. 
Ostatně, jak říká ředitel Spartan Race pro Českou republiku Michal Kúkola, 
se kterým jsme si o tomto jedinečném sportovním klání povídali: „I v běžném 
životě se každý z nás na denní bázi potýká s různými překážkami a vždy je nějak 
překoná. Naším cílem je, aby všichni doběhli.“

VRATISLAVICE 
SPARTAN WINTER SPRINT

trasu, ti nejmenší běží necelý kilometr a ti 
nejstarší kolem třech kilometrů. Hlavní závod 
Spartan Race má tři podkategorie. Tou první 
je elitní kategorie, ve které závodí profe-
sionální závodníci. V této kategorii vyhrávají 
závodníci s nejlepšími časy i finanční odměny. 
Nejrozšířenější je tzv. věková kategorie, kde 
vyhlašujeme závodníky v osmi věkových kate-
goriích. Poslední kategorií je tzv. open, která 
je určená hobby běžcům a na rozdíl od dvou 
předchozích nemá tak přísná pravidla, je více 
benevolentní. 
Co byste poradil případným nováčkům, 
kteří by se chtěli závodu zúčastnit? Jak 
nejlépe se na Spartan Race připravit?
Důležitou součástí Spartan Race je samo- 
zřejmě běh. Co se týče překážek, pokud ji 
závodník nepřekoná, musí udělat třicet tzv. 
angličáků, což pro někoho může být hodně 
vysilující. Proto bych do tréninku určitě zařadil 
i je. Všeobecně je Spartan Race udělán tak, 
aby žádná překážka nikoho nezastavila, pro-
tože cílem je, aby všichni doběhli. Když někdo 
nezdolá překážku, čeká ho trest v podobě 
angličáků. I v běžném životě se každý z nás 
na denní bázi potýká s různými překážkami 
a vždy je nějak překoná. Během Spartan 
Race to svým způsobem funguje podobně.
Kolik očekáváte závodníků?
K dnešnímu dni je přihlášeno zhruba 
1800 lidí a mé hrubé odhady jsou kolem 
2300 dospělých a 300 až 400 dětí. Kvůli 
omezenému času, a tím pádem i bezpečnosti 
závodníků, toto ale bude maximum. 
Pokud se Vratislavice jako místo konání 
pro Spartan Winter Sprint osvědčí, plánu-
jete u nás nějaké další akce?
Ano, s panem starostou Pohankou jsme se 
už i bavili o tom, že je pro nás okolí Vratisla- 
vic, jako například Prosečský hřeben, velice 
zajímavé. Jsou zde krásné běžecké pasáže. 
Tím pádem se ve Vratislavicích dá uspořá-
dat i letní verze Spartan Race. Po skončení 
zimního závodu se sejdeme s vedením obce 
a zhodnotíme ho. Naším cílem není uspořádat 
závod v nějaké lokalitě a už se nevrátit.

 

Text: Kateřina Hladíková
Foto: archiv Sprartan Race
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Film režiséra Clinta Eastwooda založený na skutečných událostech, 
které proběhly v srpnu 2015 ve Francii. V podvečer 21. srpna 2015 
svět v němém úžasu sledoval oznámení v médiích o zmařeném tero- 
ristickém útoku ve vlaku Thalys #9364 na trase do Paříže – pokusu 
o teroristický útok zabránili tři odvážní mladí Američané cestující po 
Evropě. Drama/ životopisný – USA - 2018 - 94 min.

9. 1. od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

FILMOVÝ KLUB: PAŘÍŽ 15:17

PŘEDNÁŠKA: VYCHOVÁVAT LZE 
I BEZ PŘÍRUČEK

Proč je každý příběh dítěte a rodiče jedinečný a proč mají dospělí 
pracovat více sami se sebou než přehnaně se svými dětmi. A že 
i netrpělivý rodič má své právo a výchova je jedinečným a zásad-
ním procesem vývoje pro dítě i pro rodiče. Hostem Evy Tesařové 
bude psycholožka Mgr. Hana Kynkorová.

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

15. 1. od 18:00 hod.
Vstupné:   60 Kč v předprodeji 

110 Kč na místě

22. 1. od 18:00 hod.
Vstupné:   100 Kč v předprodeji 

150 Kč na místě

UPOZORNĚNÍ:
24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 bude informační 
centrum uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

SAUDADE: NA KOLE A V KAJAKU 
KOLEM SVĚTA 

Matěj Balga tři roky na cestě kolem světa a do nitra vlastní duše.

Tipy 

na vánoční 

dárky

17. 1. od 19:30
Divadlo: ZUB ZA ZUB 
Vstupné: 290 Kč v předprodeji/330 Kč na místě

8. 2. od 20:00 
Show: ELECTRO SWING TOUR 
Vstupné: 200 Kč v předprodeji/250 Kč na místě  

20. 2. od 19:30  
Koncert: LENKA DUSILOVÁ - SÓLO
Vstupné: 350 Kč v předprodeji/400 Kč na místě

22. 2. od 20:00  
9. REPREZENTAČNÍ PLES MO 
A ZŠ VRATISLAVICE
Vstupné: 200 Kč

29. 3. od 20:00  
Koncert: UDG – 20 LET TOUR
Vstupné: 280 Kč v předprodeji/330 Kč na místě

19. 4 od 20:00  
Koncert: MIG 21 – HURÁ TOUR
Vstupné: 390 Kč v předprodeji/430 Kč na místě
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Pokud nemáte možnost trávit se svými dětmi pololetní a jarní 
prázdniny, můžete je přihlásit na sportovní tábory Akademie sportu 
Liberec. O pololetních prázdninách 1. února 2019 si děti užijí den 
plný zábavy, soutěží a her na horolezecké stěně a v plaveckém ba-
zénu. Program bude zajištěn od 7:30 do 17:00 hod. a v ceně 790,- 
jsou vstupy, doprava, teplý oběd a ovocná svačina. 
Na jarní prázdniny od 4. 3. do 10. 3. 2019 jsme připravili sportovní 
příměstský tábor "JARŇÁKY V POHYBU". Základnu budeme mít ve 
vratislavické sokolovně a pestrý sportovní program bude zajištěn od 
7:30 do 16:00 hod. S dětmi během týdne navštívíme jump arénu, 
horolezeckou stěnu, gymnastickou arénu nebo plavecký bazén. Vy-
dáme se "po stopách Yetiho" a čeká nás i noční spaní v sokolovně 
s italskou pizzou k večeři, zimní orientační běh a mnoho dalších 
zimních a sportovních radovánek. Cena 3 100,- (pro členy ASL) 
nebo 3 490,- (pro ostatní) zahrnuje veškeré vstupné, 5x teplý oběd 
a 5x ovocnou svačinu, 1x večeři, dopravu za aktivitami, pronájem 
tělocvičny a milé překvapení. Termín pro uzavření registrací na oba 
tábory je 31. 12. 2018. Kontaktní osobou pro přihlášky a případné 
dotazy k volnočasovým aktivitám je Veronika Kolmann (608 258 
417 nebo email vbartosova@email.cz). Bližší informace naleznete 
rovněž na webových stránkách www.akademiesportuliberec.cz.

Ing. Veronika Kolmann, trenérka

Předškolní děti a hráči „míčovek“ se v listopadu zúčastnili krajského 
turnaje barevného minivolejbalu v Novém Boru. Za předškolní děti 
hráli Tomáš Votrubec se Štěpánem Kašíkem a za míčovky Soňa 
Vítková s Matyldou Drozdovou. Všichni si turnaj náramně užili 
a hezky si zahráli. Mladší žákyně mají skvělou partu a na trénincích 
i krajských turnajích se jim ve „čtyřkách“ i „šestkách“ velmi daří. 
Dobrou hrou i zaujetím dělají radost sobě i trenérovi. Stejně tak 
i starší žákyně, které mimo krajské turnaje v říjnu a v listopadu hrály 
celostátní turnaje Českého poháru v Hradci Králové a Českém 
Krumlově. Vždy předváděly bojovný, náročný volejbal a skvěle 
reprezentovaly Vratislavice.  

Jan Kvapil

MAESTRO-MOTION PŘEJE VESELÉ 
VÁNOCE

SPORTOVNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY 
A JARŇÁKY V POHYBU 

PRVNÍ TURNAJE VRATISLAVICKÝCH 
VOLEJBALISTŮ

Naše taneční škola Maestro-motion se první pololetí soustředí na tech-
niku, výuku nových tanečních stylů a na choreografie, se kterými se letos 
předvedeme na taneční scéně. Opět se připravujeme na soutěže pro sóla 
a dua, a naše sezóna bude opět velice bohatá a pestrá. Protože se blíží 
vánoční prázdniny a tanec není jen o dřině, ale také o zábavě, rozhodli 
jsme se uspořádat 21. prosince taneční párty, kde natočíme na vánoční 
písničku videoklip, který můžete na Nový rok vidět na youtube. Budeme 
tancovat, mlsat, bavit se, protože je důležité, abychom jako skupina trávili 
čas společně a mohli tak uzavřít úspěšný rok 2018. Přejeme všem krásné 
Vánoce a hodně odpočinku, protože v roce 2019 budeme opět zapřaženi 
do každodenního tance.

Eunika Rucká, DiS.

V sobotu 3. listopadu se v Heřmanicích konala 1. část okresního kola 
požárního sportu dorostu - Závod požární všestrannosti. V sobotu 17. 
listopadu pak byl úplně poslední závod sezony ve Frýdlantu – O před-
vánočního kapra. Do Heřmanic se na okresní běžecký závod dorostu 
(13 – 18 let) překvapivě sjelo 12 početných družstev a zhruba 50 
jednotlivců. První startovalo naše smíšené družstvo dorostenců, které si 
letos vybojovalo zlatou medaili. Po družstvech nastoupili jednotlivci, kde 
závodil v kategorii mladších dorostenců náš Ferdinand Macourek, který se 
umístil na krásném 4. místě.  Závod se konal na trati 4 – 5 km s plněním 
6 disciplín – střelba ze vzduchovky, šplh po svislém laně, překonání 
vodního příkopu, zdravověda, požární ochrana a přesun podle azimutu.  
Všem zúčastněným moc gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci 
sboru i obce. Do Frýdlantu dorazilo na poslední okresní závod sezony 19 
družstev ve věku 6 - 15 let. Soutěžilo se v požárním útoku bez vody, kde 
tentokrát rozhodovalo rychlé zapojování, roztažení celého útoku a běh 
velitele družstva.  Mladší žáci skončili čtvrtí a starší žáci na sedmém místě. 
Předvánočního živého kapra jsme sice nezískali, ale poslední závod si 
i tak užili. Závěrem děkuji MO Vratislavice n. N., Magistrátu města Liberec 
a KÚ Libereckého kraje za finanční podporu hasičské mládeže po celý rok 
2018 a všem přeji krásné a pohodové Vánoce. 

Mgr. Daniela Petrová, vedoucí kolektivu mladých hasičů

MLADÍ HASIČI ZAKONČILI PRVNÍ 
ČÁST SOUTĚŽNÍ SEZONY 
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UKONČENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 
Naši elévové hrají ve dvou družstvech a na turnajích bojovali o krásná 
umístění. I ve starší přípravce máme dvě družstva, která se pravidelně 
účastní turnajů. Mladší žáci hrají již klasická utkání s bodováním a po 
odehrané půlce sezóny se usadili na výborném druhém místě. Starší 
žáci si už osvojují fotbal na velkém hřišti pouze se zkráceným časem. 
Po podzimní části skončili na úžasném 1. místě a nesmějí podcenit 
zimní přípravu, aby ho na jaře obhájili. V dorostu máme dvě složená 
družstva, která si vůbec nevedou špatně a na zimní přestávku se 
usadil mladší dorost na 6. místě a starší na 4. místě. Ve velkém fotbale 
máme tým Áčka a Béčka. Naši chlapi z Áčka se po minulé sezóně 
dostali do krajského přeboru, kde se zatím pohybují na dvanácté po- 
zici. Béčko se před koncem vyšvihlo na krásné 5. místo. V závěru bych 
chtěl poděkovat všem hráčům, trenérům, funkcionářům a přátelům 
fotbalu a popřát všem krásné Vánoce a hodně úspěchů v příštím roce.

 Marek Hoffman

AKTUÁLNÍ

PROGRAM AKCÍ

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007
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P  cena v předprodeji  M  cena na místě

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.

www.vratislavice101010.cz

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO 
STROMEČKU
Tradiční zahájení adventu v atriu  
KC VRATISLAVICE 101010. 

1
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0

P  M  ZDARMA

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

ow

12

19
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0

P  150 Kč  M  200 Kč

ŘEDITELSKÁ 
LOŽE 
Stanislav Zindulka a Alois Švehlík jako dva 
zapomenutí herci. Nevhodné pro děti do 15 let. 
Pořádá: VIP Art Company.
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P  M  350 Kč

ŽIVÉ ŽENY 
– VÁNOČNÍ SPECIÁL
Tak trochu jiná talk show Petry Peterkové. 
Pořádá: Databox s.r.o.
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P  M  390 Kč / sál, 280 Kč / balkon

Ak
ce

JANEK  
LEDECKÝ – 
VÁNOČNÍ TURNÉ 2018
Tradiční vánoční turné s největšími 
(nejen vánočními) hity.  
Pořádá: VM ART production.
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P  M  490 Kč

HOŘET ALE 
NEVYHOŘET
Eva Tesařová v cyklu přednášek Životní 
„MOTTO“-R  a síla přednáší o prevenci 
syndromu vyhoření.
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P  60 Kč  M  110 Kč

MIKULÁŠSKÁ  
BESÍDKA
Mikuláš, čert, anděl, spousta dobrot, 
písniček a fotka na památku. 
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P  120 Kč / balíček
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ŠTÍSTKO  
A POUPĚNKA  
– JEDEME NA VÝLET 
(NÁHRADNÍ TERMÍN)
Motýl Štístko a víla Poupěnka přijíždějí  
se zbrusu novým představením.  
Pořádá: Mottygo s.r.o.
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0
P  M  160 Kč
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o 
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ny
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