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VRATISLAVIČÁCI,
dovolte mi, abych Vám popřál úspěšný vstup do
nového roku, hodně zdraví a štěstí. Mnoho z nás na
přelomu roku vždy bilancuje a rekapituluje uplynulé
období. Shrnutí všeho, co jsme pro Vás za minulý rok
udělali, by se nevešlo možná ani na stránky celého
čísla zpravodaje. Jedno malé ohlédnutí si ale přeci
jen neodpustím, a to v souvislosti s rekonstrukcí
silnice v ulici K Mojžíšovu prameni, která byla
realizována v prosinci. Za rok 2017 se nám totiž podařilo opravit silnice v celkové délce
3191 m. Dobrý stav komunikací je pro nás dlouhodobě prioritou a i do budoucna
plánujeme opravy problematických úseků.
Další významnou informací je to, že se nám podařilo získat dotaci ve výši 30 milionů Kč
na výstavbu a vybavení připravované školky na Nové Rudě. Dotace z evropských fondů
je určena na pokrytí 85% nákladů, a znamená tak výraznou úsporu v rámci rozpočtu
městského obvodu.
Jak jsem slíbil v minulém čísle zpravodaje, umístili jsme také na lampy veřejného osvětlení
v zámeckém parku zimní světelné dekorace. A protože nás nezajímají pouze akce
na efekt, ale řešíme hlavně praktické problémy, uvažujeme v tuto chvíli o instalaci 2 ks
lamp veřejného osvětlení na cestu mezi zámeckým parkem a vratislavickou sokolovnou.
Slibujeme si od toho větší bezpečí občanů, kteří tudy večer procházejí.
Na závěr bych chtěl připomenout, že do konce února je možné žádat o dotace na
pravidelnou činnost a pořádané akce v oblasti sportu, kultury nebo vzdělávání dětí, mládeže
a seniorů. Budu rád, když se nám do dotační výzvy přihlásí co nejvíce subjektů, protože
nám svojí činností pomáhají vytvářet ve Vratislavicích dobré místo pro život.

pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00
úterý, čtvrtek a pátek:
na základě domluvy
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Váš starosta
Lukáš Pohanka
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Světelné dekorace v zámeckém parku
Foto: Radek Drbohlav
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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

SPRÁVNÝM PARKOVÁNÍM
USNADNÍTE ZIMNÍ ÚDRŽBU OBCE
Chtěli bychom požádat občany, aby neparkovali v místech, kde jejich
vozy brání plynulosti a efektivnosti zimní údržby. S největšími potížemi
se potýkáme zejména na obou vratislavických sídlištích. Abychom mohli
kvalitně odklidit sníh, nemohou stát auta v blízkosti křižovatek nebo
zasahovat do chodníku. Děkujeme za pochopení!
Vedení obce

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit novou
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát
budou k dispozici v pondělí 22. ledna od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny
jsou 19. února a 19. března. Více informací naleznete
na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 17. ledna
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 14. února a 21. března.

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 15. ledna
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 termíny jsou 19. února, 19 března
a 16. dubna.

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

VÝHODNÁ DOPRAVA PRO
SENIORY A HANDICAPOVANÉ

Pro koho je služba určena?
Všem občanům s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou, kteří
jsou starší 60 let věku nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Nově také dětem do 7 let věku s doprovodem dospělé osoby
(rodič, prarodič, sourozenec apod.)
Kam mě přepravíte?
K lékaři, do nemocnice, na rehabilitaci, na poštu, úřad, realizaci
piety či na nákup potravin.
Kolik zaplatím?
Na území katastru Vratislavic nad Nisou je příspěvek 10 Kč / cesta
a do Liberce či Jablonce nad Nisou je příspěvek ve výši 20 Kč / cesta.
Jak si službu objednám?
Na tel. 773 584 374, objednávku musíte učinit nejpozději
1 pracovní den před plánovanou cestou.
Kdy si službu objednám?
V pracovní dny od 8:30 – 11:00 a od 12:00 – 14:00 hod.
Kdy mohu službu využít?
V pracovní dny od 6:30 – 14:30 hod. Počet jízd není nijak omezen.
Pro více informacía podmínky poskytovánítéto služby navštivte:
www.vratislavice.cz
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ZÍSKALI JSME DOTACI
NA VÝSTAVBU ŠKOLKY
NA NOVÉ RUDĚ
Podařilo se nám získat od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci
ve výši téměř 30 milionů korun. Tato evropská dotace pokryje
85 % nákladů na výstavbu a vybavení nové školky na Nové Rudě.
V tuto chvíli je již postavená opěrná zeď a základy samotné školky.
V uplynulých měsících jsme začali stavět také novou přístupovou
komunikaci vedoucí ke školce a dokončili jsme parkoviště u střední umělecké školy. Novou školku plánujeme otevřít v nadcházejícím
školním roce 2018/2019.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru
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PRÁCE NA BUDOVÁNÍ NOVÉHO
PARKU POKRAČUJÍ I V ZIMĚ
Aby mohli občané Vratislavic už od letošního června plně využívat nový
park v lokalitě sídliště Nové Vratislavice, pokračují práce na jeho výstavbě
nepřetržitě i během zimy. V tuto chvíli jsou hotové terénní úpravy, budujeme cesty a dokončujeme hrubou stavbu dřevěného objektu, kde bude
zajišťováno občerstvení.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

OBEC

Vratislavický zpravodaj

OPRAVENÉ KOMUNIKACE V ROCE 2017
V loňském roce jsme provedli celoplošné opravy komunikací, jejichž výčet
uvádíme v přehledu. Také v roce 2018 budeme pokračovat v celoplošných
opravách našich komunikací.
ULICE

DÉLKA

Nad Školou
Tyršův Vrch
Dopravní
Za Tratí
Kozácká
Křivá
Východní
Pod Skalkou
Svornosti
Kořenovská
K Mojžíšovu prameni
OPRAVENO CELKEM

222 m
445 m
195 m
105 m
170 m
140 m
110 m
145 m
140 m
195 m
1324 m
3191 m

KOŘENOVSKÁ PO OPRAVĚ

OPRAVILI JSME SILNICI
K MOJŽÍŠOVU PRAMENI
Téměř kilometr a půl silnice vedoucí k Mojžíšovu prameni prošel na
konci roku rozsáhlou rekonstrukcí. Na úseku od křižovatky s Dlouhomosteckou ulicí až k parkovišti u známé restaurace bylo upraveno
podloží a položen nový asfaltový povrch. Komunikaci jsme nechali proti
původnímu stavu rozšířit a na některých místech byly navíc vybudovány
výhybny, díky čemuž bude lépe průjezdná. Krajnice budou ještě na obou
stranách dosypány štěrkem a zeminou. Vlastníkem části komunikace je
společnost Lesy ČR, která se na financování opravy také podílela.

ČÁSTEČNÁ OPRAVA POVRCHU UL. VÝCHODNÍ

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

PŘED OPRAVOU

PO OPRAVĚ

ULICE NAD ŠKOLOU PO OPRAVĚ

DOPRAVNÍ ULICE PO OPRAVĚ
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DO KONCE ÚNORA MŮŽETE ŽÁDAT
O DOTACE
Také letos chceme finančně podpořit spolky a organizace pracující
s dětmi, mládeží nebo seniory. Vypsali jsme proto pro rok 2018 dvě
dotační výzvy. První se týká podpory celoroční a pravidelné činnosti
v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, výchovy a vzdělávání dětí
a mládeže. Těmto organizacím bude poskytnuta dotace ve výši 800 Kč
za rok na každého člena do 18-ti let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích
nad Nisou. 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 ti, kteří by chtěli 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 z rozpočtu obce. Individuální žádosti
o podporu bude možné podat i v průběhu roku. Žádosti o podporu
z dotačních programů je třeba odevzdat od 2. ledna do
28. února 2018 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
http://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 roce 2018 bude možné podpořit organizace
a spolky, které pracují s dětmi, mládeží i seniory a přispívají velkou
měrou ke kvalitnímu životu ve Vratislavicích.
Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

VRATISLAVICKÉ SKI PLÁNUJEME
NA 10. ÚNORA
I přes rozverné sněhové podmínky posledních týdnů věříme, že se nám
druhou únorovou sobotu podaří uspořádat další ročník oblíbeného
závodu v běhu na lyžích Vratislavické ski. Soutěž se bude již tradičně
konat na loukách nad koupalištěm Sluníčko a je opět určena pro šest
kategorií (děti do 10 let, děti do 15 let, junioři 15 – 20 let zvlášť ženy
i muži, dospělí 21 – 30 let a 31 – 50 let ženy i muži zvlášť a taktéž
veteráni nad 51 let). Své příznivce si našel i recesistický doprovodný
závod ve sjezdu z kopce na čemkoliv, a tak už nyní můžete začít chystat
neobvyklá vozítka. Registrace závodníků bude u vchodu koupaliště od
10:00 – 10:30 hodin. Pro soutěžící bude připravená polévka a čaj zdarma a pro vítěze zajímavé ceny. Protože je celá akce závislá na momentálních sněhových podmínkách, které nikdo z nás neumí dopředu stanovit,
sledujte prosím www.vratislavice.cz a facebook městského obvodu. Tam
budou uveřejněny upřesňující informace a potvrzení konání závodu.
Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

REFLEXNÍMI PRVKY CHRÁNÍTE SVOU
BEZPEČNOST

INFORMACE O ODVOZU VÁNOČNÍCH
STROMEČKŮ
Stejně jako každý rok, také letos budou pracovníci vratislavického technického střediska odklízet vánoční stromky. Se svozem začínají bezprostředně po vánočních svátcích, kdy budou pravidelně třikrát týdně –
v pondělí, středu a pátek – projíždět celými Vratislavicemi. Žádáme proto
vratislavické občany, aby své vánoční stromečky nechali u popelnic nebo
poblíž silnice tak, aby nebránily v provozu.
(red)
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Připomínáme občanům, že již téměř dva roky mají chodci povinnost
nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo
obec po kraji vozovky nebo v místě mimo dosah veřejného osvětlení.
Tuto výzvu zveřejňujeme na základě negativních zkušeností pracovníků
vratislavického 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 vestu (za Kč 99,-) můžete zakoupit například
ve vratislavickém informačním centru.
(red)

OBEC
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SVĚTELNÉ DEKORACE V ZÁMECKÉM
PARKU
Na třicet světelných dekorací bylo v prosinci nainstalováno na lampy
veřejného osvětlení v zámeckém parku. Tato výzdoba doplnila již
nasvícené kulturní centrum, budovu radnice a ozdoby v ulicích.
Světelné dekorace máme v plánu ponechat i po svátku Tří králů,
abychom si ho společně užili co nejdéle.
Vedení obce

VRATISLAVICKÝ ÚŘAD SE LOUČÍ
S TAJEMNÍKEM
Na konci února odchází z vratislavické radnice tajemník úřadu
Ing. Martin Čech. Ve Vratislavicích působil více než dva a půl roku
a své získané zkušenosti zúročí na stejné pozici na Magistrátu
města Liberec. Přejeme mu tímto mnoho osobních i profesních
úspěchů na novém působišti.
Po jaké době odcházíte z vratislavického úřadu a z jakého
důvodu?
Na vratislavickém úřadu působím od poloviny roku 2015, kdy jsem
přišel na úřad z Magistrátu města Liberec. Příchod na vratislavický
úřad byla pro mě kariérní výzva, a stejně tak se nečekaně naskytla
nová výzva, kterou jsem přijal. Pevně věřím, že nabyté zkušenosti
ze zdejšího úřadu mi pomohou tuto výzvu zvládnout. Spolupráci
s vratislavickým úřadem jako takovou však fakticky nepřeruším,
neboť magistrát je konzultačním místem pro vratislavický úřad
v mnoha záležitostech a řadu věcí budeme muset řešit společně,
takže vratislavické dění budu i nadále bedlivě sledovat.
Představte našim čtenářům, co vůbec práce tajemníka
obnáší? Čemu se věnuje?
Úkoly tajemníka jsou dány platnou legislativou (plní zejména funkci
ředitele úřadu) a dále plní úkoly, které mu uloží starosta obce, rada
a zastupitelstvo. Obecně vzato se tajemník stará o to, aby úřad
disponoval příslušným počtem zkušených úředníků a ostatních
zaměstnanců, a aby byly nastaveny procesy pro kvalitní a efektivní
výkon práce jednotlivých pracovníků.
Co Vám tato pozice přinesla? Odnášíte si na liberecký
magistrát nebo obecně do života nějaké zkušenosti?
Díky uplatnění v této pozici jsem získal mnoho nových zkušeností, ať
již v oblasti personálního řízení, tak i procesního řízení. Pro vratislavickou veřejnost se nám podařilo zavést nové služby – např. platby
kartou, Vratislavice Expres, e-ztráty či hlášení poruch přes aplikaci
ZmapujTo. Dále jsme zavedli i nové procesy uvnitř úřadu z důvodu
legislativních změn. Samozřejmě jsem měl přitom možnost poznat
spoustu skvělých lidí, kteří se starají o to, aby Vratislavice byly lepším místem pro život a těm patří i můj dík.
Kateřina Hladíková

Foto: Radek Drbohlav

VRATISLAVICKÝ KOSTEL MÁ NOVÉ
ZABEZPEČENÍ

Foto: Radek Drbohlav
Od loňského roku má Městský obvod Liberec - Vratislavice nad
Nisou ve správě místní kostel Nejsvětější Trojice. Z toho důvodu
jsme nainstalovali nové zabezpečovací zařízení s napojením na
Městskou policii Liberec. Vratislavický kostel se kromě církevních
akcí osvědčil také jako vhodné místo pro konání koncertů s neopakovatelnou atmosférou. Těší nás velký zájem o tyto akce, a tak
máme v plánu v nich pokračovat i do budoucna. V minulosti se zde
konaly koncerty Báry Basikové, Pavla Šporcla, Petry Janů nebo
Vlasty Horvátha. V současné chvíli také zjišťujeme možnosti získání
dotace na opravu fasády této místní dominanty.
Pavel Podlipný, vedoucí TO
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ADVENTNÍ KONCERT
VLASTY HORVÁTHA
VE VRATISLAVICKÉM
KOSTELE

Vedení Vratislavic se každoročně snaží svým občanům
zpříjemnit předvánoční čas, ať už světelnou výzdobou obce,
slavnostním rozsvícením vánočního stromu nebo pořádáním
různých tematických akcí. Letošní novinkou byl adventní
koncert Vlasty Horvátha a dětských pěveckých sborů
z Vratislavic v kostele Nejsvětější Trojice, který pro lidi
uspořádalo zdarma na třetí adventní neděli 17. prosince.
Zájem návštěvníků byl obrovský, a jak uvedl vratislavický starosta Lukáš Pohanka, mohla by tak ve Vratislavicích vzniknout další
oblíbená tradice. Kostel byl při této příležitosti opět barevně
nasvícen a kouzelnou předvánoční atmosféru navodil i čerstvě
napadlý sníh.
Do vratislavického kostela dorazily zhruba čtyři stovky lidí. Návštěvníci si před koncertem mohli vychutnat svařené víno, vánoční punč
a další horké nápoje nebo sladké pečivo včetně vánoček. Koncert
byl reproduktory přenášen i ven, a tak měli lidé možnost užít si úžasnou atmosféru na zasněženém prostranství u stánků před budovou
kostela. Koncert svým vystoupením zahájily děti z mateřské školy
Lísteček, které s vánočními baladami vystřídaly Zpívající Blechy ZŠ
Vratislavice. Koledou Štědrý večer nastal zazpívanou společně s vratislavickými dětmi pak Vlasta Horváth zahájil své vystoupení. Zazněly
nejen jeho autorské skladby včetně nejnovějšího singlu, který široké
veřejnosti představí až počátkem tohoto roku, ale také koledy
a české coververze známých světových vánočních songů.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Ota Mrákota
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ROZHOVOR

VLASTA
HORVÁTH
SE PRO
MUZIKU
NARODIL
Možná si i po dvanácti letech vybavíte, jak si během druhé řady soutěže Česko
hledá SuperStar získal přízeň publika talentovaný mladík, kterého si diváci
zamilovali nejen pro jeho pěvecké nadání, ale také lidskost a pokoru. Tehdejším vítězem nebyl nikdo jiný než Vlasta Horváth, ze kterého se od té doby stal
zkušený zpěvák, a přesto neztratil své osobní kouzlo. Zůstal stále tím pokorným
klukem, který si váží všeho, co dokázal a nic nebere jako samozřejmost.
Ve vratislavickém kostele končíte Vaši
vánoční tour. S jakým repertoárem jste přijeli?
Chceme lidem představit naše skladby, a tak
jsme z našeho repertoáru vybrali písničky, které
mají „ducha“. Samozřejmě zahrajeme také koledy
a světoznámé vánoční songy, které mají lidé rádi.
Čeká nás akustický koncert v netradičním
prostředí. Jaké koncerty máte raději?
To se neustále mění. Před deseti lety jsem
nejraději hrál na festivalech, chtěl jsem velkou
kapelu, ještě jsem měl tu energii. Měl jsem i jinou
představu o hudbě. S narozením dětí a přibývajícími roky mám raději komorní koncerty. Nejradši
jezdím ve dvou s bráchou, kdy si vezmeme jen
piano a španělky. Dělá mi to strašně dobře na
duši. Už nepotřebuji ten kravál, ani haldy skákajících lidí. Nám stačí, že diváci poslouchají, vnímají
nás, je tam to napojení, díky kterému můžeme
hudbu opravdu prožít.
Dnes budete vystupovat společně s vratislavickými dětmi. Zpíváte si doma i s těmi
svými? Zdědily po Vás talent?
Byl bych nerad, aby to působilo namyšleně, ale
je až neuvěřitelné, jak genetika funguje. Vůbec si
na tom nezakládám, zatím jsem je ani nedal do
hudebky, k ničemu je netlačím, a ono se to stejně
samo děje. Je neskutečné, jak je nadání, které
v sobě mají, samo vede k hudbě. Takže každý den
u nás hraje muzika a zpíváme si.
Vy sám jste s hudbou začínal už jako malý
kluk, prosadil jste se ale až s vítězstvím
v SuperStar. Jak zpětně hodnotíte, co Vám
to vítězství přineslo nebo naopak vzalo?
Já se tu etapu snažím spíš už nehodnotit. Zpočát-

ku jsem vše vnímal jen kladně, pak přišla
mezidobí, kdy už bych řekl: „No, ale možná,
že to mohlo být i tak a tak…“ Pochopil jsem
ale, že to nemá význam řešit. Uzavřel bych to
asi tak, že by se toto všechno bez vítězství
v SuperStar asi nedělo. Jsem rád, že mě to
potkalo, že jsem se té soutěže zúčastnil, že mi
to přineslo všechno, co to přineslo. Ale je to
minulost, byl to start k něčemu dalšímu a teď
už na to jen příjemně vzpomínám.
To, kde jste dnes, je samozřejmě jen
Vaše práce, když si to člověk nevydře, ani
vítězství v takové soutěži mu nepomůže...
Bohužel musím říct, že lidé u nás podobná
vítězství nevnímají kladně. A to je právě ta
negativní stránka věci. Měl jsem pořád na talíři,
že jsem to dostal zadarmo a rychle, že to nebylo
poctivě. Ale já jsem šel do SuperStar v osmadvaceti letech, a protože zábav a „béčkových“
festivalů jsme měli odehráno spoustu, říkal
jsem si, že už je to naše poslední šance.
Ale i po všech těch letech hraní si myslím, že
jsem tak zkušený před soutěží nebyl. A proto
si říkám, že je jedno, jestli člověk už něco má
nebo nemá za sebou, jestli objel republiku
čtyřikrát dokola. Myslím si, že je to jen o talentu
a fandím všem lidem, kteří mají potenciál
a talent a touží po kariéře zpěváka, protože
někde na sebe musí upozornit a když na to
mají, tak je úplně jedno kde. Někomu pomůže
mecenáš, někomu jinému pěvecká soutěž
a někdo bude do padesáti objíždět republiku
a nestane se to nikdy. A priori je nahlíženo na
zpěváky z pěveckých soutěží špatně. Myslím
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si, že to souvisí s konkurenčním bojem. Kdo je
se sebou vyrovnaný a ví, co chce dělat a proč to
dělá, tak by měl druhým přát a měl by hledět jen
na talent.
Jak sám vnímáte svůj hudební vývoj?
Poslední album bylo bluesovější…
Musím říct, že když se ohlédnu hodně zpátky,
říkám si: „Ježišmarja, tys byl mimo!“ A v tom
právě byla dobrá ta soutěž, protože to, co jsem
tam pochopil za rok, bych jinak možná nepochopil nikdy a možná bych se pachtil v nějakém
hloupém metalu a myslel si, že je nejlepší během
koncertu „křičet“ na lidi a být drsný. Dnes to
mám úplně naopak a pořád si myslím, že to
ještě není konec. Vnímám to tak, že jsem se pro
muziku narodil a neuměl bych bez ní být. To už
jsem ostatně taky vyzkoušel, ale nefunguje to.
Možná by to bez ní šlo, ale asi už bych to nebyl
já, byl bych bez emocí. Ten vývoj nebere konce.
Udělám desku, myslím si, že je dobrá a za rok to
vidím jinak.
Od vydání Vašeho posledního alba už
utekly tři roky. Pracujete na dalším?
Určitě! Po novém roce budeme vydávat nový
singl, na který budeme také točit klip. Tu písničku
tady dnes zahrajeme. Máme připravenou a roztočenou desku. Ještě tedy nemám hotové všechny texty. Tentokrát bych chtěl být autorem nejen
hudby, ale i textů, což mi docela dává zabrat. Mezi
tím vším hraním a dětmi to pak píšu po nocích.
Například včera jsem přijel domů ve tři hodiny
ráno a zase jsem za chvilku odjížděl sem…
Jak Vaše rodina přijímá Vaše věčné
koncertování?
S manželkou jsme v pohodě, protože ona je
v tomhle ohledu úplně parádní, dokáže být
soběstačná a má také své koníčky. My se tímhle
nezatěžujeme, ale děti to vnímají hůř. Kupříkladu
dnes už jim bylo líto, že odjíždím, mnohdy už je
toho na ně moc.
Dnes tedy hrajete poslední koncert
vánoční tour, čeká Vás pak už jen sváteční
lenošení a pohoda?
Ano, teď už by měl být klid. V létě jsem si ještě
do toho všeho postavil studio, protože bych se
chtěl do budoucna víc ponořit do nahrávání,
takže tam ještě budeme příští týden něco
dodělávat, ale už budu doma. S partou máme
v plánu výlet s dětmi vlakem na Staroměstské
náměstí. Chceme, aby si to děti užily, my si dáme
svařené víno a na to se už moc těším!
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Ota Mrákota
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STAROSTA VĚNOVAL DĚTEM
SLADKOU NADÍLKU
Starosta Lukáš Pohanka pravidelně před Vánoci navštěvuje všechny vratislavické mateřské školy, aby s dětmi strávil
slavnostní chvíle na vánočních besídkách. Také letos zavítal
mezi ty nejmenší Vratislavičáky a popřál jim krásné svátky,
bohatého Ježíška, a aby dětem zpestřil čekání na dárky, nadělil
každému adventní kalendář.
(red)

OHLÉDNUTÍ ZA MIKULÁŠSKOU
BESÍDKOU PRO MŠ POŠTOVNÍ
V úterý 5. 12. se žáci 8.B proměnili v čerty a anděly. Jako pomocníci
Mikuláše, který sám nezvládne obejít všechny školky, připravili a zorganizovali program pro děti z MŠ Poštovní. Téměř dvouhodinový program
se odehrával v sokolovně, kde školkové děti plnily sportovní disciplíny.
Děti Mikuláše i čerty přesvědčily, že jsou zdatné ve štafetě, skákání
v pytli i hodu balonkem do pytle. Nikdo z dětí tedy sám v pytli neskončil.
Mikulášské puzzle také všichni zvládli složit na jedničku. Za každou splněnou úlohu děti dostaly malou odměnu. Hlavní odměna na ně čekala až
ve školce, kam ji schoval ten pravý Mikuláš. Paní učitelka Iva Hrubá měla
s sebou i kytaru, takže děti všem čertům a andělům ukázaly, že umějí
i krásně zpívat a recitovat. Celé dopoledne jsme si všichni báječně užili.
Mgr. Lada Slámová

KOUZELNÉ VÁNOCE V LÍSTEČKU

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ
ŠKOLE SÍDLIŠTĚ
Jako v každé jiné školce se vyznačuje advent radostným očekáváním
přicházejících svátků. Pro děti i dospělé tento čas přináší množství typických
předvánočních akcí. Vítání tohoto milého období pásmem tanců a písní na
rozsvícení stromečku v areálu KC VRATISLAVICE 10 10 10 se ujaly naše
„Kuřátka“ a „Hvězdičky“ se svými učitelkami. Na naší zahradě jsme adventní
čas oslavili zpěvem koled v amfiteátru a rozsvícením vánočního stromu.
Další akcí, které se účastnil i pan starosta Lukáš Pohanka, bylo „čertovské
hemžení“. Namaskovaní čertíci, andílci i Mikulášové si za své snažení a masky
odměnu v podobě adventního kalendáře jistě zasloužili. Čertovskou náladu
nám ještě pomohla navodit pohádka O Luciáškovi v kulturním centru.
Společně s rodiči jsme se sešli na tradičních vánočních besídkách, kde děti
předvedly pěvecké, taneční i recitační schopnosti. Nechybělo ani závěrečné
společné posezení nad cukrovím napečeným našimi maminkami a příchod
Ježíška s dárky pro všechny děti ve školce. Skvělou náladu ještě umocnilo
slavnostní menu v podobě výborných řízečků k obědu.
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Celý kolektiv mateřské školy přeje úspěšný nový rok 2018!

Mateřská škola Lísteček je mezi dětmi a námi rodiči velmi oblíbená.
Například už jen proto, že se zde v průběhu roku koná spousta
akcí, kde se můžeme vzájemně setkávat a poznávat, a to z ní dělá
tak trochu rodinnou školku. A kdy jindy než na Vánoce je příjemné
společně pobýt a načerpat mezi dětmi atmosféru blížících se svátků.
Tak jako řadu dalších věcí, pojímají v Lístečku jinak i vánoční setkání.
Klasickou besídku s pásmem říkanek a písniček tady nečekejte.
V Lístečku jsou rodiče součástí zábavy od začátku do konce. Každoročně společně tvoříme, zpíváme, zdobíme stromeček, ochutnáváme
dobroty od zdejších kuchařek i maminek, a nakonec se s námi nejodvážnější děti rozloučí a zůstanou ve školce na dobrodružný
program a noční spaní. Lísteček je zkrátka jiný, díky němu k sobě
máme blíž, a hlavně naše děti jsou zde šťastné! Chtěli bychom proto
poděkovat všem z Lístečku, kteří se o naše děti starají s takovou péčí
a předávají jim ze sebe to nejlepší, moc si toho vážíme!
Rodiče

SPOLEČNOST
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ŠKOLOU CHODIL MIKULÁŠ
V úterý 5. prosince navštívil podle tradice naši školu Mikuláš se
svým andělským a čertovským doprovodem. Hodné děti z 1. - 3.
tříd byly za přednesené básničky a písničky obdarovány, ty zlobivé
si vzali do parády čerti, a kdo se moc bál, toho se ujali andílci. Akci
připravili žáci devátých tříd, kterým patří velké poděkování.
Za 9.A: Matyáš Tomín, Ondra Diml, Lukáš Hanzlíček, Bára Tichá,
Anežka Zejbrlíková, Dorka Jechová, Soňa Hořínková, Marta Pánková.
Za 9.B: Roland Janda, Petr Čvančara, Tomáš Pelant, Markétka
Kirschová, Bára Fikejsová, Páťa Vološová, Sabča Reicheltová,
Eliška Matysová, Andrejka Pelantová.
Mgr. Barbora Blažková

CESTA V ČASE
Děti z 5.D měly na konci listopadu možnost nasednout do pomyslného stroje času a vrátily se do doby národního obrození. V tu chvíli
se ve třídě objevili J. Jungmann, B. Němcová, ale také obyčejný lid
(řemeslníci, služky, žebráci, …). Všechny své znalosti si žáci procvičili
v zábavných kvízech a na závěr proběhly krátké scénky inspirované
touto dobou. Velké poděkování patří dětem i rodičům za skvělou
přípravu kostýmů.
Mgr. Jitka Hübnerová

ADVENTNÍ DÍLNIČKY

PODZIMNÍ MUZICÍROVÁNÍ
Na konci listopadu se vratislavické kulturní centrum zaplnilo muzikanty. Společný koncert zahájily Zpívající Blechy, které v nových
kostýmech zazpívaly pásmo písní s tématikou "hudba". Všechny
děti zpívaly s radostí a s úsměvem a odměnou jim byl bouřlivý potlesk diváků. Sbor doprovodila na housle C. Pánková, na baskytaru
K. Daňková a na klavír H. Hájková. Koncert obohatily Flétničky pod
vedením P. Brychové, Kytarový kroužek pana Bernáta, smyčcové
kvarteto a na závěr skvělá bubenická show v podání Aries. Koncert
nám zpříjemnil předvánoční čas a díky patří sbormistryni Janě
Habelové.
Dana Meinerová

V pondělí 18. prosince jsme si ve 2.A zkrátili čekání na Ježíška
tvořivými dílničkami. Rozdělili jsme se do několika skupin, trochu
přestavěli třídu, aby se nám dobře tvořilo a pustili se do práce. Ze
starých pet lahví jsme vyráběli dvoje ozdoby – kroužky obalené ve
třpytkách a barevné vločky pomocí barev na sklo. Nemohlo chybět
ani vánoční přáníčko, které jsme zkombinovali z barevných papírů
a zlatých mašliček. Na závěr ještě jedno překvapení pro rodiče, aby
si měli co prostřít na vánoční stůl. Vše jsme slavnostně zabalili
a odnesli si domů na stromeček nebo pod stromeček.
Mgr. Zuzana Vraná

ZA KULTUROU NA MUZIKÁL
V pondělí 11. prosince jsme byli na muzikálu Sněhová královna
v divadle Hybernia v Praze. Hrála tam spousta známých herců, např.
Jan Kopečný. O přestávce se zde objevil i Janek Ledecký. I přes malé
zpoždění herců se nám představení velmi líbilo. Celý program jsme si
užili a těšíme se na další podobný zážitek.
Klárka Šilarová, Adélka Doubravová, 6.A
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LEDEN

VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
Vážení a milí čtenáři! Doufáme, že i v roce 2018 si najdete čas
nejen na čtení, ale i na návštěvu naší knihovny. Váš zájem nás velice
těší a rády se chlubíme tím, že na rozdíl od všeobecného trendu
úbytku čtenářů v knihovnách, v naší knihovně nám každoročně
čtenářů přibývá.

Nová služba knihovny
LAMINOVANÍ DOKUMENTŮ:
Formát „průkazka“

Síla fólie 125mic

Cena 10,- Kč

Formát A5

Síla fólie 80mic

Cena 15,- Kč

Formát A4

Síla fólie 80mic

Cena 20,- Kč

Formát A3

Síla fólie 80mic

Cena 30,- Kč

Výběr z nových knih:
Příběhy obyčejného uzdravení, Jan Hnízdil - Kniha lékaře Jana
Hnízdila je složená z příběhů lidí, kteří byli ochotní naslouchat, vzali
svůj rozum do vlastní hrsti a uzdravili se. Je doplněná rozhovory
na téma komplexní medicíny, které vedla mimo jiné s psychiatrem
Radkinem Honzákem, biologem Stanislavem Komárkem nebo etnologem Mnislavem Atapanou Zeleným novinářka Klára Mandausová.
Africká zima, Tomáš Šebek - Toto je autentická zpověď z Jižního
Súdánu, nejmladšího státu světa, jehož území už celá desetiletí
sužují ozbrojené konflikty. Na začátku roku 2017, kdy zemi navíc
zasáhla vlna kritického nedostatku potravin, se do míst, kde se až
příliš daří infekčním a tropickým nemocem, vydal na misi Lékařů bez
hranic chirurg Tomáš Šebek. Zápisky Tomáše Šebka doprovázené
strhujícími fotografiemi představují jedinečný pohled na místa,
o nichž se z médií nedozvíte.
Příběhy hrdinů 20. století: Paměť národa, kol.- Knižní sbírka
fascinujících případů obětí totalitní zvůle v Československu přináší
pestrou mozaiku mapující všechno, co obyvatelé této země ve
20. století prožili: války, nacistickou a sovětskou okupaci, komunistické lágry, monstrprocesy, ale také vzepjetí proti totalitě. Pohnuté
osudy, ve kterých se zrcadlí jednotlivé éry našich dějin, jsou mnohdy
napínavější než smyšlené thrillery. Zvláště jímavé jsou příběhy těch,
kdo byli pronásledování jak mocí nacistickou, tak komunistickou.
Co se děje kolem nás? Pět příběhů zvířecích hrdinů, které
se opravdu staly – Jedinečný výukový filmový materiál věnovaný
problematice volně žijících živočichů pro všechny, kteří se chtějí
něco dozvědět a nebojí se podívat na věci kolem nás tak, jak se
opravdu staly.
A na závěr bychom ještě rády poděkovaly jménem všech
čtenářů naší knihovny za přízeň a podporu městskému
obvodu, díky němuž se i letošní rok můžeme těšit nejen
z mnoha nových knih a časopisů.
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Markéta Fizková, Helena Brestovanská,
knihovnice
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Vratislavický zpravodaj

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO POLSKA
Adventní čas je ideální příležitostí k poznávání nových míst. V polovině prosince se skupina 18 účastníků vypravila vlakem na výlet do Polska. Jeli jsme
přes Harrachov, Szklarskou Porebu a cílem bylo město Jelenia Góra. Jízda
nám příjemně uběhla, líbily se nám zejména výhledy na zasněžené hřebeny
Krkonoš. Po cestě z nádraží do města jsme se nejprve zastavili v Centru Kultury na vánočním jarmarku. Na pultech stánků převládaly tradiční rukodělné
výrobky, originální ozdoby na stromeček, vánoční dekorace a bylo možné se
v příjemném prostředí občerstvit místními specialitami. Potom jsme vyrazili
do historického centra města, jehož střed tvoří Radniční náměstí s Neptunovou kašnou a barokními domy s podloubím. Někteří v prohlídce historických
památek pokračovali, k nejzajímavějším patří gotické a barokní kostely
a zbytky městského opevnění z 15. století. Všem zbylo ještě dost času na
návštěvu nového obchodního centra a předvánoční nákupy. Počasí nám
přálo, navečer jsme prošli osvětleným městem a vraceli se bohatší o nové
poznatky do tepla a klidu svých domovů.
Věra Ročňáková

TRADICE NOVOROČNÍ CYKLISTICKÉ
VYJÍŽĎKY STÁLE ŽIJE
I kdyby venku zuřila vichřice, na Nový rok pravověrní cyklisté na kolo
musí. Tato společná tradice libereckých a jabloneckých cyklistů trvá
už od prvních válečných let. Liberečtí cyklisté se sejdou u budovy
liberecké sokolovny a společnou jízdou pokračují na jablonecký
Ostrý roh, kde se k nim připojí místní cyklisté. Peloton pak společně
vyrazí k městské radnici. Letos se u radnice sešlo 27 cyklistů. Nejdelší trasu na akci urazil Milan Drška, který přijel až z Lázní Bělohrad.
Nejstaršími účastníky byli sedmasedmdesátiletí Pavel Vaňátko a Ota
Dvorský. Nejmladším pak roční Mareček Strnad.
Iva Endrychová
Foto: Miloš Lubas

JUBILANTI

TURISTICKÉ AKCE

SRPEN 2017

VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
17. 1. 2018
SRAZ 13:00

MHD Fügnerova č. 28, Radčice – koupaliště
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

24. 1. 2018
SRAZ 13:00

tramvajová zastávka Liberec - Fügnerova
Staré pekárny - Hanychov, vedoucí paní Kotelenská
náročnost 2

31. 1. 2018
ODJEZD 9:35

ČD Liberec, Dolní Smržovka a okolí
vedoucí paní Seidlová, 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

70 let

František Pálek
Zdeněk Dvořák
Milena Hrubanová
Gustav Židek
Vilém Fuxa
Jiří Vrána

Zděnka Kunová
Josef Fokt

75 let

Margareta Pechová
Josef Hrnčíř
Milan Kmínek

PŘIPRAVOVANÉ AKCE PRO SENIORY – JARO 2018
I pro 1. pololetí 2018 připravil Městský obvod Liberec – Vratislavice
nad Nisou ve spolupráci s Komisí komunitního plánování několik
akcí, na které jsou srdečně zváni všichni vratislavičtí senioři.

Pro přehled uvádíme kompletní program. Vstup na akce je
umožněn nejdříve jednu hodinu před plánovaným začátkem.
Vstupné na všechny akce je zdarma.

Termín

Název akce

Místo

13. února 2018 v 16:00 hod.

Masopustní veselice

Hlavní sál KC VRATISLAVICE 101010

1. března 2018 ve 14:00 hod.

Přednáška Městské policie – Bezpečnost a nástrahy pro seniory

Malý sál KC VRATISLAVICE 101010

14. března 2018 v 16:00 hod.

Velikonoční veselice

Hlavní sál KC VRATISLAVICE 101010
Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

KONCERT: RANGERS / PLAVCI
(NAVÝŠENÁ KAPACITA)

DIVADLO: DOKTOR V NESNÁZÍCH

15. 1. od 19:30 hod.

Vstupné: 230 Kč v předprodeji
280 Kč na místě

Vratislavický zpravodaj

24. 1. od 19:30 hod.
Foto: Rangers

Všechny slavné hity nestárnoucí country legendy. Přijďte si zavzpomínat a třeba si i zazpívat „Pole s bavlnou,“ „Kingston Town,“
„Vysočinou,“ „Trpasličí svatbu,“ „500 mil“ a další slavné hity
s legendou českého folku a country.

PŘEDNÁŠKA: ISLAND

Vstupné: 290

Kč v předprodeji
330 Kč na místě

Foto: Agentura Famílie

Situační komedie o průměrném plastickém chirurgovi, který čelí
kuriózním situacím v ordinaci své soukromé kliniky. Je samo sebou
pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami všech věkových
kategorií. Mezi nimi je i nová recepční Claudine bez valného smyslu pro diskrétnost, která se snaží mezi zákaznicemi „prosadit“...
Hrají: Karel Zima, Kateřina Hrušková, Dana Morávková, Ivana
Korolová, Anna Stropnická, Miluška Bittnerová, Zuzana Mixová,
Anička Kulovaná a Patrície Solaříková. Pořádá: Agentura Famílie.

KONCERT: JAKUB DĚKAN BAND

18. 1. od 18:00 hod.

Vstupné: 70 Kč v předprodeji
90 Kč na místě

Foto: David Varga

Na přednášce se dozvíte, jak tuto krásnou zemi procestovat. Promítat
se budou dva krátké filmy o Islandu natočené dronem a Vy si tak budete moct vychutnat unikátní záběry islandské přírody z ptačí perspektivy. Přednáší David Varga.
Island - nejmladší ostrov Evropy je v poslední době snad největší
cestovatelský hit. Neuvěřitelná ukázka různorodosti a úžasů přírody
v obrovské koncentraci na tak malém prostoru. Člověk se tu doslova
může projít po tři roky staré ztuhlé lávové hornině.
David Varga - nadšený fotograf, dobrodruh a cestovatel, který
pochází ze Žiliny, ale už nějakou dobu žije v Brně. Ve volném čase se
věnuje cestování, horské turistice, dálkovým pochodům a příroda ho
přivedla i k fotografování.

3. 2. od 20:00 hod.

Vstupné: 190

Kč v předprodeji
250 Kč na místě

Foto: archiv interpreta

Hlas, který zdobí hity ATMO music, Rybiček 48 či UDG vydává
svůj dlouho očekávaný debut s hity „Děda,“ „Řidičák“ či novinkou
„Lea.“ Křest nového alba liberecké hudební ikony, na kterém nesmíte
chybět.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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STŘÍPKY Z HISTORIE VRATISLAVIC
Přinášíme Vám další historickou fotografii z archivu pana Ondřeje Marčáka z Vratislavic. Poznáte bez nápovědy,
o jakou vratislavickou budovu se jedná tentokrát? Pro lepší představu, jak se naše obec v průběhu století proměnila, přikládáme
srovnání se současnou podobou místa.

Zauhlovací a
vodárenská věž
(kolem roku
1920)

Zauhlovací a vodárenská
věž (současnost)
FOTO: Miroslav Prousek
- Zauhlovačka,
AvantgArt, z. s.

Pokud i Vy doma schováváte momentky zachycující život ve Vratislavicích v dobách našich babiček, budeme velice rádi, když nám je poskytnete
k otištění. Své fotografie včetně kontaktu na Vás můžete posílat na adresu: Vratislavický zpravodaj, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad
Nisou, Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30 nebo e-mailem na vratislavice@vratislavice.cz či osobně donést na sekretariát starosty.

(red)
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LEDNOVÉ SPORTOVNÍ NÁBORY
DĚTI NA STARTU
Kurzy všeobecné pohybové přípravy zaměřené na rozvoj
základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, síly
a rychlosti pro předškoláky a školáky (1. - 4. třída).
Kdy: STŘEDA 16:30 - 17:30 předškoláci

ČTVRTEK 14:30 - 15:30 školní děti
(budou vyzvedávány před ZŠ Vratislavice ve 14:00)
Kde: zrcadlový sál vratislavické sokolovny

VÁNOČNÍ SHOW AEROBIC CLUBU BBS
Čtvrtou adventní neděli se v prostorách vratislavického kulturního
centra uskutečnil již IV. ročník „Vánoční show BBSka“. Stalo se už
velmi milou tradicí, že jsme zaplnili sál téměř k prasknutí, a tak nebyla
nouze o zábavu ani o spoustu příjemných společných chvil. Diváci
mohli shlédnout několik ukázek závodních aerobních sestav i vlastních
choreografií, nechyběla ani pohádková soutěž, taneční vystoupení
nejmenších „berušek“ či ukázka říkankové rozcvičky nejmladších
sportovců z projektu „Děti na startu“. Ještě než přišel Ježíšek a postaral se o nemalou nadílku, zazářili nejodvážnější maminky a dokonce
i jeden tatínek se svou retro sestavou „Poupata“, čímž završili další
perfektní ročník této show. Jménem celého našeho klubu bychom tímto
za všechny trenérky moc rády poděkovaly vedení Městského obvodu
Liberec - Vratislavice nad Nisou za podporu, které se nám dostalo
nejen při organizaci této Vánoční show, ale i v našich plánech do
budoucna. Klub se úspěšně rozrůstá a nebýt této podpory a podpory
skvělých rodičů, zůstaly bychom na „mrtvém bodě“. Těšíme se na další
spolupráci, společné úspěchy i zážitky v roce 2018 a přejeme všem
Vratislavičákům i „přespolním“ samé úspěšné a šťastné dny v tomto roce.

AEROBIK HROU
Lekce určené pro nejmladší holčičky (3 -6 let)
jsou zábavnou formou zaměřené na tanečky
a základní gymnastickou průpravu.
Kdy: STŘEDA 15:30 - 16:30
Kde: zrcadlový sál vratislavické sokolovny
Bližší informace na VBartosova@email.cz
nebo telefonicky Veronika Kolmann 608 258 417,
Pavla Mertlíková 734 353 074.

VOLEJBALOVÉ SOUTĚŽE V PLNÉM
PROUDU

Maestro-motion Liberec se tento měsíc chystá na první soutěž
O Stodůleckou růži, která se bude konat 27. ledna v Praze. Jde
o soutěž pro sóla, dua a malé skupiny, kde se naše děti utkají v kategorii již tradičně rozdělené pro profi a hobby ve stylu hip hop. Dále
máme v plánu pokračovat ve workshopech, na kterých se naše děti
vzdělávají v různých tanečních stylech a technikách. Hned první letošní
workshop se konal 6. ledna s Petrou Kurečkovou, která s námi byla
na letním tanečním soustředění v Polevsku. Každým rokem je silnější
konkurence a my nesmíme ani na chvilku usnout na vavřínech. Také
nám od ledna začínají víkendová soustředění, kde s dětmi budeme
stavět choreografie pro tuto sezónu. Děti budou s lektory trávit celý den
v tělocvičně a nebude to pro ně ani pro lektory jednoduché, takže jim
držíme palečky, aby to všechno zvládly. Doufám, že se nám bude dařit
v roce 2018, alespoň stejně tak dobře jako v roce 2017.

Naše míčovky a mladší žákyně se v prosinci zúčastnily v hojném počtu
turnaje v Kamenickém Šenově. Pro mnohé to byly první zápasové
zkušenosti, každý dostal medaili a maličkost. Nejdůležitější byly právě ty
zkušenosti v jiném prostředí a s jiným soupeřem. Za BV Vratislavice hrály:
T. Stejkozová, M. Drozdová, K. Gajdošová, A. Ruckensteinerová,
K. Jachanová, A. Jeníková, Hlavsová, K. Kaňuchová, A. Doubravová,
A. Klokočníková, B. Straková, Štěpánková, S. Šťastná, D. Haasová.
Mladší žákyně dále pokračují v krajském přeboru čtyřek. Tým „A“ je nyní
na 13. místě a tým „B“ na 20. místě, kdy mu jen o vlásek utekl postup do
lepší výkonnostní skupiny. Celkem hraje soutěž 22 týmů. V šestkovém
volejbalu nám jen o 3 míče unikl postup do lepší výkonnostní skupiny
krajského přeboru. Další kolo se hraje v neděli 21. 1. 2018 v Turnově.
Za BV Vratislavice hrají: A. Didová, M. Ďuroňová, V. Nyplová,
N. Ďuroňová, B. Straková, J. Herešová, N. Rychnová, N. Šlamborová,
koučem byl T. Novotný. Starší žákyně ve 2. kole Českém poháru splnily
své předsevzetí a porazily Nový Bor 2:1. K tomu jsme přidali vítězství nad
Orion Praha 2:1, 2:0 nad Sokolem Město Touškov, 2:0 nad Českými
Budějovicemi „B“ a 2:0 nad Mikulova Praha „B“. Prohráli jsme jen
s týmy Tábora a Plzně. Vynikající 3. místo ve skupině! Dobré výsledky se
nepodařilo zopakovat v domácím krajském přeboru. Také kvůli marodce
a velmi nepřesnému rozhodčímu, ale nejhlavnější stejně byl náš výkon
a ten v důležitých momentech a koncovkách hry nebyl ideální. Ve vratislavické sokolovně jsme v neděli 17. 12. 2017 prohráli s Novým Borem
0:2 (23, 24), s Turnovem „A“ 1:2 a vyhrály nad Jabloncem “A“ 2:1.
Složení BV Vratislavice: A. Dlouhá, D. Franzová, D. Glaserová,
V. Lásková, S. Magdová, V. Mráčková, K. Podzimková, Z. Přibylová,
E. Roubalová, L. Šimůnková, M. Pokorná.
Podrobné info, výsledky, fotky, videa na www.beachvratislavice.cz

Eunika Rucká

Jan Kvapil

Ing. Veronika Kolmann

MAESTRO-MOTION LIBEREC SE
PŘIPRAVUJE NA PRVNÍ SOUTĚŽ TÉTO
SEZÓNY
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VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ GYMNASTEK
V úterý 12. prosince se gymnastky našeho oddílu sešly v tělocvičně
sokolovny ve Vratislavicích naposledy v tomto roce a předvedly svým
rodičům, prarodičům i známým, kteří se přišli podívat, jak jsou šikovné
a co se naučily během náročného tréninku. Během zhruba hodinového
programu mohli diváci vidět cvičit dívky hlavně na akrobatickém koberci,
na přeskoku přes bednu s trampolínou i můstkem a na kladině. Holky
cvičily podle věkových kategorií, a tak si mohli rodiče udělat představu
o postupném zvyšování náročnosti prvků a o jejich dokonalém provedení. Ukázky volných sestav na akrobacii s hudbou byly opravdu pěkným
zážitkem pro všechny a hlavně doufáme, že i motivací pro začínající gymnastky. Moc děkujeme všem, kdo přišli děvčata povzbudit, ocenit a pochválit za jejich výkony. Všem rodičům také děkujeme za celoroční spolupráci a těšíme se na všechna další společná setkání, na závodech i mimo ně.
Do nového roku přejeme holčičkám i jejich rodinám hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí a důvodů k úsměvům, hodně úspěchů při sportu i ve škole a
hodně lásky a spokojenosti. Fotodokumentaci a průřez našimi celoročními
aktivitami je možné shlédnout na www.vratislavicegym.rajce.idnes.cz
Lenka Počerová a Lída Servinská

10 MEDAILÍ PRO VRATISLAVICKÉ
GYMNASTKY
V sobotu 2. prosince se v tělocvičně sokolovny ve Vratislavicích
uskutečnil oblíbený předvánoční dvojboj ve sportovní gymnastice. Na
závodech se dokonce představilo i 11 chlapců. V dívčích kategoriích se
zúčastnilo 65 gymnastek z celého Libereckého kraje. TJ Jiskra Vratislavice
vyslala na soutěž téměř kompletní gymnastický oddíl, tedy 21 děvčat.
Závodnice předvedly sestavy na gymnastickém koberci a na kladině
(resp. na lavičce pro mladší kategorie). Všechny vratislavické gymnastky
zacvičily s velkým nasazením a snahou předvést svoje sestavy co nejlépe. A tak jsme opět pro TJ Jiskra vybojovali nejen 10 cenných medailí,
ale i další skvělá umístění. Dívky získaly nové zkušenosti a vyzkoušely
si i souboj nejen v silné konkurenci, ale i s trémou před publikem. Na
stupních vítězů se umístily Eliška Kupcová a Ema Toráková (zlato), Emílie
Nahodilová (stříbro), Tereza Brožová (bronz), Tereza Habelová (zlato),
Jenny Lehner (bronz), Nela Rychnová (zlato), Lucie Zelenáková (stříbro),
Pavlína Teimerová (zlato) a Dana Fechtnerová (stříbro). Všem děvčatům
moc děkujeme za velikou snahu, gratulujeme k pěkným výkonům
a přejeme další úspěchy! Děkujeme i všem rodičům, kteří přišli své děti
podpořit a ocenit jejich výkony. Fotodokumentace z celého průběhu
závodu je k shlédnutí na www.vratislavicegym.rajce.idnes.cz
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Lenka Počerová

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

5., 12., 19., 21.,
26. a 30. 12.

FBC LIBEREC

14. 1.
18.00

DRACULA

13. 2.
19.00

ŠKWOR

13. 4.
19.30

SHREK

5. 5.
14.00

MUZIKÁLOVÁ LEGENDA

UZAVŘENEJ KRUH

MUZIKÁL

leden

EARTH –

DEN NA ZÁZRAČNÉ
PLANETĚ

19
Tanec
20.00

Filmový klub
19.30

10

Pohádka
10.00

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

Divadlo
19.30

14

24

70 Kč

Známá filmová pohádka v divadelním
nastudování DS Vojan – Mladá Haluz
Desná.
P M

K tanci hraje rocková kapela SVR.
Vstupenky v prodeji pouze
v Kavárně 101010.
P M

Nejnovější snímek z produkce tvůrců
Zázračné planety.
P M

4. ROCKOVÝ
SPORTOVNÍ PLES

DOKTOR
V NESNÁZÍCH
Francouzská situační komedie
o průměrném plastickém chirurgovi.
Pořádá: Agentura Famílie.

50 Kč

P

Všechny slavné hity nestárnoucí
country legendy.
P

Přednáška
18.00

18

230 Kč

M

280 Kč

ISLAND
Lowcost cestování na kouzelný ostrov
severu s Davidem Vargou.
P

70 Kč

M

90 Kč

P cena v předprodeji M cena na místě

25
Talk show
19.30

RANGERS/
PLAVCI

28

290 Kč

M

330 Kč

MK SHOW

Komik Karel Hynek a zpěvák Ezy hosty
Martina Krause.
Pořadatel: M. K. SHOW, z.ú.
P

Pohádka
10.00

Koncert
19.30

15

200 Kč

100 Kč

M

150 Kč

PRUHOVANÁ
POHÁDKA

Divadlo Koloběžka s veselou pohádkou
o smutné Lídě.
P M

50 Kč

www.vratislavice101010.cz

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.
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Divadlo
19.30
Filmový klub
19.30

7

Show
20.00

9

190 Kč

M

250 Kč

Přednáška
18.00

P

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA
O očistných kůrách, půstech, hubnutí
a jejich vlivu na zdraví přednáší
MUDr. Jana Všetičková.
P M

50 Kč

BOŽSKÝ ŘÍZEK
Takřka detektivní porodnická komedie
turnovského spolku Nakafráno.
P

160 Kč

M

190 Kč

PO STRNIŠTI BOS

15

19

70 Kč

23

ELECTRO SWING
TOUR
Riviera Club Vás srdečně zve další electro
swingovou show!

Pro rodiny
15.00

11

200 Kč

M

230 Kč

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
Zpívání, tančení i společné focení
s motýlkem Štístkem a vílou Poupěnkou.
P M

160 Kč

P cena v předprodeji M cena na místě

20

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.

70 Kč

M

90 Kč

MK SHOW

Mistryně světa v kickboxu Martina
Ptáčková hostem Martina Krause.
Pořadatel: M. K. SHOW, z.ú.
P

100 Kč

M

150 Kč

BOŽSKÁ SARAH

Iva Janžurová jako legenda
francouzského divadla Sára Bernhardt.

350 Kč

M

390 Kč

8. REPREZENTAČNÍ
PLES MO A ZŠ
VRATISLAVICE
K tanci a poslechu hraje liberecký Big‘O‘Band.
P M

200 Kč

MAŠKARNÍ KARNEVAL

25
Pro děti
14.30

P

Za krásami i dobrotami Vietnamu
s Kateřinou Krejčovou.

P

Režisérská černobílá verze posledního filmu
z dílny Jana a Zdeňka Svěrákových.
P M

VIETNAM (NEJEN)
PRO GURMÁNY
P

Talk show
19.30

6

Křest dlouho očekávaného debutového
alba je tady.

14

Divadlo
19.30

Přednáška
18.00

6

JAKUB DĚKAN BAND

Tanec
20.00

Koncert
20.00

3

Tradiční dětský bál nejen pro děti.
P

70 Kč

www.vratislavice101010.cz

