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MILÍ

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

VRATISLAVIČÁCI,
máme za sebou úvodní měsíc nového roku, který byl
o to náročnější, že v naší zemi probíhala podruhé
v samostatné historii ČR přímá volba prezidenta
republiky. Také pro naší obec s tím bylo spojeno
organizování volebních komisí pro obě kola. Zde
jsme narazili na rozdíl v jejich odměňování. Zatímco
odměny řadových členů komisí činily v prvním kole
1300 Kč za zhruba 17 hodin práce, za druhé kolo
byla odměna dle vyhlášky ministerstva vnitra již pouhých 200 Kč. Rozsah práce je přitom
obdobný. Rozhodli jsme se tedy navýšit členům volebních komisí odměnu za druhé kolo
z našeho rozpočtu na úroveň 1000 Kč celkem. Vážíme si jejich práce, která je dobrovolná
a zároveň velmi odpovědná.
Od února začnou postupně stavební práce na nástavbě základní školy, jejichž cílem
je navýšení kapacity. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu počtu žáku naší školy
a očekávanému demografickému vývoji je stávající kapacita již nedostatečná. Pevně také
věříme, že se nám podaří na tento projekt získat dotaci z evropských fondů. Stavební
práce budou probíhat na budově, ve které je v současné době školní jídelna, a přinesou
v příštích měsících některá omezení. Průběh rekonstrukce jsme se ale snažili naplánovat
tak, aby byla co nejméně narušena výuka. Hlučné stavební úpravy vnitřních prostor tak
budou probíhat v odpoledních hodinách nebo o víkendech.
Dále se nám nelíbí skládka zeminy a suti, která je při ulicích Vyhlídková a Dlouhomostecká,
a proto usilovně pracujeme na jejím zrušení. Věříme, že se nám podaří uvést tyto pozemky
brzy do původního stavu, aby Vyhlídková ulice byla opět „vyhlídková“.
Počínaje tímto číslem zpravodaje zde také pravidelně naleznete novou přílohu s názvem
„Obrázky z Vratislavic nad Nisou“. V této části se můžete těšit na pohlednice a historické
i současné fotografie z Vratislavic. Autory přílohy jsou spisovatel Marek Řeháček, výtvarník
Petr Ferdyš Polda a sběratel pohlednic a starých fotografií Ondra Marčák.
Závěrem bych chtěl poděkovat tajemníkovi Ing. Martinu Čechovi, který náš úřad ke konci února
opouští, za vykonanou práci pro vratislavický městský obvod. Chtěl bych mu popřát mnoho
úspěchů v nové roli tajemníka Statutárního města Liberec a pogratulovat mu ke kariérnímu růstu.
Váš starosta
Lukáš Pohanka

pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00
úterý, čtvrtek a pátek:
na základě domluvy

KONTAKTY:
adresa:
Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50
463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 810-811
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
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MĚSTSKÁ POLICIE
tel.: 737 278 809 nebo 156
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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

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

VRATISLAVICKÉ SKI 2018 NEBUDOU
Omlouváme se všem milovníkům bílé stopy, ale s ohledem na nepříznivé
sněhové podmínky jsme nuceni plánovaný termín Vratislavických SKI
10. února 2018 zrušit.
Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

POZVÁNKA
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se koná 14. února 2018 od 17 hod.
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni
občané jsou srdečně zváni.
(red)

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 19. února od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny
jsou 19. března a 16. dubna. Více informací naleznete
na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 14. února
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 21. března a 16. dubna.

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

3

Vratislavický zpravodaj OBEC

NAVYŠUJEME KAPACITU ŠKOLY
Od příštího školního roku bude moct vratislavickou základní školu
navštěvovat o 20 % více žáků. I když jsme vloni v prostorách po
dřívější školce vybudovali dvě nové učebny, kapacita budovy je
nyní již vyčerpána. Každoročně se totiž do školy hlásí stále více
nových dětí. Na tuto situaci bylo nutné bezodkladně reagovat,
a tak již během února zahájíme stavbu nových prostor nad
jídelnou. V této nástavbě ještě před zahájením příštího školního
roku vznikne pět nových tříd. Velkou výhodou tohoto řešení je, že
nebude nutné přerušit provoz školy, a žáci tak nebudou muset být
rozmístěni jinam. Průběh rekonstrukce jsme se snažili naplánovat
tak, aby byla co nejméně narušena výuka. Hlučné stavební úpravy
vnitřních prostor budou probíhat v odpoledních hodinách nebo
o víkendech. Chtěli bychom v této souvislosti požádat žáky, jejich
rodiče i pracovníky školy o shovívavost a trpělivost s probíhající
rekonstrukcí.
Vedení obce

INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL
Dovolujeme si Vám sdělit termíny přerušení provozu mateřských škol
o letních prázdninách 2018, abyste již nyní mohli plánovat své dovolené.
MŠ LÍSTEČEK
v ul. Východní

1. 7. – 31. 8. 2018

Z důvodu rekonstrukce
budovy MŠ

MŠ LÍSTEČEK
v ul. Tanvaldská

23. 7. – 3. 8. 2018

Provoz bude
zahájen 6. 8. 2018

MŠ LÍSTEČEK
v ul. Poštovní

23. 7. – 3. 8. 2018

Provoz bude
zahájen 6. 8. 2018

MŠ SÍDLIŠTĚ

2. 7. – 3. 8. 2018

Provoz bude
zahájen 6. 8. 2018

Všechny vratislavické mateřské školy tedy budou uzavřeny v termínu
od 23. 7. – 3. 8. 2018 (10 dní). V případě dotazů či zájmu o náhradní
prázdninový provoz (žádost o umístění dítěte do jiné MŠ) nahlaste tento
požadavek ředitelce školy nejpozději do 31. 5. 2018. Další informace
týkající se náhradního prázdninového provozu (zejména MŠ Lísteček)
budou včas zveřejněny a sděleny rodičům. V dalších vydáních
zpravodaje uveřejníme podrobnosti k příjmu žádostí o zápis dítěte
k předškolnímu vzdělávání pro rok 2018 a znění kritérií pro zápis dítěte.
Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

PŘIPRAVUJEME PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
POJĎTE S NÁMI PRACOVAT
PRO VRATISLAVICE
Hledáme posily pro náš tým na tyto pozice:

TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU
LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU
ŘIDIČE PRO VRATISLAVICKÝ EXPRES
Bližší informace získáte na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista
nebo na telefonním čísle 482 428 810.
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Příměstský tábor za podpory Městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou se uskuteční i během letošního července a srpna. Vedení obce
si je vědomo skutečnosti, že je třeba zprostředkovat dětem kvalitní náplň
volného času v době letních prázdnin a snaží se také pomoci rodičům, kteří
nemohou trávit s dětmi celé léto. Příměstský tábor bude jako v minulých
letech určen výhradně pro děti, které mají trvalé bydliště ve Vratislavicích
nad Nisou. Těmto dětem bude přiznán příspěvek městského obvodu ve
výši 1000,- Kč. Tábor bude určený pro děti ve věku od 6 – 15 let. Kapacita jednoho týdenního turnusu příměstského tábora bude max. 25 dětí.
Pro účastníky bude připraven program plný her, závodů, tvořivých soutěží,
koupání a výletů. Zajištěno bude i stravování ve formě svačiny, teplého
oběda a celodenního pitného režimu. Připravujeme celkem 7 turnusů
příměstských táborů s různými tematickými náplněmi, a to v termínech
9. července – 24. srpna 2018 (vždy pondělí až pátek). V dalších vydáních
zpravodaje poskytneme bližší informace, způsob podání přihlášek a ceny
jednotlivých turnusů.
Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

SPOLEČNOST

PŘIPRAVUJEME 7. ROČNÍK
BURZY KNIH

Vratislavický zpravodaj

UPLYNULÝ ROK Z POHLEDU
VRATISLAVICKÝCH HASIČŮ
Patnáctičlenné jednotce vratislavických hasičů bylo vloni vyhlášeno 49
poplachů, jednalo se o 20 požárů, 13 technických zásahů, 14 planých
poplachů a 2krát nevyjela. V požární zbrojnici jsou připraveny 2 cisternové
automobilové stříkačky, 1 dopravní automobil, 1 vysokozdvižná plošina,
1 požární záchranný člun a 1 nafukovací člun. Sbor tradičně zajistil požární
hlídku při pálení čarodějnic ve vratislavickém lesoparku. Nechyběla ani
populární lanová dráha při dětském dni a Vratislavických slavnostech.
Vratislavičtí hasiči také předvedli techniku spolu s ukázkou hašení na akci
v areálu Vesec. K 31. prosinci 2017 ukončil po 11 letech funkci velitele
jednotky Marek Petr Míka, jeho nástupcem byl jmenován Michal Stejskal.
(red)

Burza knih se stala nedílnou součástí Vratislavických Velikonoc
a našla si řadu návštěvníků, proto v ní pokračujeme i letos. Burza
knih se společně s Vratislavickými Velikonocemi uskuteční
v sobotu 24. března od 14:00 – 17:00 hodin v prostoru foyer KC
VRATISLAVICE 101010. Zájemci, kteří si budou chtít koupit knihu
nebo knihy prodat, mohou v tomto čase navštívit foyer a obohatit
svou domácí knihovnu. Burzy se mimo jiných prodejců zúčastní už
tradičně i liberecká knihkupectví. Pokud máte zájem některé své
knihy prodat, je nutné si dopředu zarezervovat bezplatné prodejní
místo a nahlásit přibližný počet knih, který chcete prodávat. A to
nej- později do 16. března 2018, buď osobně v Informačním centru
KC VRATISLAVICE 101010, telefonicky na 482 321 811 nebo
e-mailem na: petr.mejzr@vratislavice.cz
Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

MAREK PETR MÍKA KONČÍ
VE FUNKCI VELITELE
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Pětačtyřicetiletý Marek Petr Míka slouží ve vratislavickém sboru
dobrovolných hasičů od roku 2000, z toho jedenáct let byl velitelem
jednotky, ve které zůstává i nadále. Pod jeho velením sbor zasahoval
mimo jiné u největšího požáru na Liberecku za posledních sto let,
když hořelo v areálu bývalé textilní továrny Kolora v sousedním Vesci,
likvidoval také ničivé následky povodní v roce 2010, se sborem se
podílel i na hašení požáru v turnovské firmě Agba nebo v liberecké
Severochemě. Se svou rodinou už osm let žije ve Vratislavicích a je
zaměstnán jako vedoucí údržby ve společnosti Magna Liberec. Mezi
jeho koníčky patří cyklistika, běh a sportovní střelba.
(red)

NOVÁ PŘÍLOHA O HISTORII VRATISLAVIC
Vratislavice mají bohatou historii, na kterou rádi vzpomínáme a také s úctou
navazujeme. Z toho důvodu jsme ve spolupráci se známými autory, spisovatelem Markem Řeháčkem, výtvarníkem Petrem Ferdyšem Poldou a sběratelem
pohlednic a starých fotografií Ondřejem Marčákem připravili novou přílohu
s názvem „Obrázky z Vratislavic nad Nisou“. Zajímavé povídání o ledasčem
z Vratislavic a okolí bude od tohoto čísla pravidelnou součástí Vratislavického
zpravodaje, a stejně jako v minulosti chceme z jednotlivých příloh vydat knihu
plnou obrázků zachycujících život v naší obci v dobách dávno minulých.
(red)

Chtěli bychom tímto velmi poděkovat Markovi Petrovi
Míkovi za letitou práci ve vedení vratislavických dobrovolných hasičů a za ochranu bezpečí našich obyvatel.
Přejeme mu také mnoho elánu v dalších letech u sboru.
Vedení obce
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MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU
si Vás dovolují pozvat na

8. reprezentační

pátek 23. 2. 2018 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 sezení 200 Kč, stání 150 Kč.
Prodej vstupenek v síti www.evstupenka.cz a na Informačním centru.

Partneři:

www.vratislavice.cz
Ples_MO_2018_A2.indd 1

1/29/2018 2:21:23 PM
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Starosta Lukáš Pohanka přivítal na začátku února sedmadvacet nových občánků Vratislavic. Pro miminka byly již tradičně
připraveny pamětní listy a dárky, rodiče dětí se zapsali do pamětní knihy a maminky dostaly květiny. Členky vratislavického Svazu
žen pro naše nejmenší upletly bačkůrky. Slavnostní dopoledne
v obřadní síni vratislavického úřadu všem přítomným zpříjemnily
pásmem písniček a básniček děti z MŠ Lísteček.

ZIMNÍ RADOVÁNKY V MŠ SÍDLIŠTĚ

(red)

Na zimní sněhovou nadílku se všichni v mateřské škole Sídliště
těšíme, vždyť právě děti ji umí jaksepatří ocenit! Naše zahrada je
pro zimní hrátky jako stvořená - mírné svahy, klouzačka, zákoutí pro
stavby tunelů a domečků. Nechybí samozřejmě ani rovinky na válení
sněhových koulí a jak to jen počasí dovolí, ozdobí volné prostranství
„sněhuláčí“ rodinka. Stojí tu jako páni a hlídají! Jen musíme dávat
pozor při bobování a klouzání, abychom je neporazili. Boby a ježdíky
ty už známe, ale lyže – to je výzva! A tak ani letos neopomeneme
PŘED
organizovat lyžovačku pro naše děti. Středisko Javorník i tuto
zimu ožívá dětským křikem a přináší všem mnoho nových a snad
i nezapomenutelných zážitků. Nováčci i pokročilí zde své dosavadní
lyžařské dovednosti kvalitním vedením na míru jistě zdokonalí. Díky
při organizaci této akce patří našim učitelkám, lektorkám a vedení
naší obce za možnost využít vratislavického školního autobusu.
kolektiv MŠ Sídliště

PO

POZVÁNKA NA „OVČÍ ODPOLEDNE“
Komise životního prostředí zve všechny, kdo mají zájem a čas pracovat s ovčí vlnou, ve středu 14. března od 14:00 – 18:00 hodin
do multimediálního sálu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010.
Během odpoledne si popovídáme o různých živočišných a rostlinných
materiálech, které se dají spřádat, včetně konkrétních ukázek a také,
co vše nám může ovce dát. Ovčí vlnu vypereme a učešeme. Proběhne ukázka předení na kolovrátku. Zájemci si budou moct uplstit
drobnou vlněnou ozdobu. Těším se na milé setkání s vámi!
Jana Zástěrová
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 15:00 do 17:00 hodin proběhne zápis
pro děti z MŠ Sídliště a pro ostatní školky v pátek 6. dubna 2018
od 14:00 do 17:00 hodin. Zápis se bude konat ve velké zelené
budově, do které se vchází z chodníku vedoucího z Tanvaldské ulice
směrem k mateřské školce a je označen krtečkem. Zápis se týká
dětí, které k 31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let a jsou ze spádové
oblasti Vratislavice nad Nisou. U zápisu je potřeba předložit rodný
list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Mgr. Libor Rygál, ředitel školy

ČERTOVSKÁ VYBÍJENÁ
Po roce jsme pro žáky 4. a 5. tříd opět uspořádali oblíbenou
soutěž s názvem Čertovská vybíjená. Každá třída si sestavila
desetičlenný tým a zvolila jednoho kapitána, který byl zároveň
mluvčím skupiny. K pěkným sportovním výkonům dopomohlo
i hlasité fandění publika. Vítěz však mohl být jen jeden. Nejlépe si
vedla třída 5. D, která zaslouženě brala 1. místo. Na stupně vítězů
ji doprovodily 5. B (druhá) a 5. A (třetí). Ti nejlepší byli oceněni
drobným pamlskem. Všem patří velké díky nejen za pěknou hru,
ale i za fair play chování!
Mgr. Marika Tomšová

Ilustrační foto

THE SPELLING SNAIL
– SOUTĚŽ V HLÁSKOVÁNÍ
V naší škole se konal již druhý ročník hláskovácí soutěže "The Spelling
snail" pro 3. a 4. ročníky. Soutěže se zúčastnilo celkem třináct žáků, kteří
poměřili své síly v anglickém hláskování slov v délce jedné minuty. V kategorii 3. ročníků zvítězila Julinka Němcová ze 3. A a v kategorii 4. ročníků
zvítězila Lucinka Urbanová ze 4. B. Děvčatům byly předány diplomy
a odměny ve formě plyšových hraček a malých sladkostí.
Mgr. Hana Krákorová
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EXKURZE DEVÁŤÁKŮ
NA ÚŘADU PRÁCE
Žáci 9. třídy navštívili 12. ledna Informační a poradenské středisko
pro volbu povolání, které sídlí na Úřadu práce v Liberci. Dozvěděli
se informace, které se týkaly výběru škol, přihlášek, zápisových
lístků a měli také možnost vyhledat informace potřebné k dosažení
zvoleného povolání. Dozvěděli se, která povolání jsou žádaná, kde
mohou najít uplatnění a každý si vypracoval „test zájmů - předpokladů“. Byla to zajímavá a cenná zkušenost.
Mgr. Barbora Blažková

SPOLEČNOST
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ÚNOR

VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
Vážení a milí čtenáři a návštěvníci naší knihovny, z nových knih pro
měsíc únor jsme vybraly:

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

Mých tisíc životů, Jean-Paul Belmondo - „Těch tisíc životů
uplynulo rychle, až příliš rychle – uběhly stejnou rychlostí, jakou
jsem řídil auta.“ Víc než jen autobiografie. Vyprávění o výjimečném
a šťastném životě.
Nová Planeta: Prastarý příběh z daleké budoucnosti, Martin
Vopěnka - Román o zradě, lásce a civilizaci, plný fantazie a naděje:
archetypální biblický příběh zrady a lásky se opakuje v daleké
budoucnosti. Hlavní postavou je Daniel, který miluje své tři nevlastní
bratry a netuší, že oni ho nenávidí.
Andělí vejce, Petr Stančík - Nový román Petra Stančíka se
odehrává v kulisách první poloviny 20. století. Hlavní hrdina Augustin Hnát se narodil zásluhou mořské panny. Jeho matka běhá po
lese se srnami, otec mu vybral za kmotra obecního blázna. Místo
hlavy má vejce, z něhož se líhnou andělé prapodivných nápadů. Asi
by prožil nudný život, nebýt přátelství se strašidlem, vynálezu nekonečnítka, sibiřské anabáze, zničující lásky k mušli, dvou světových
válek a jednoho vojenského zběha. Děj směřuje k tragickému
rozuzlení, kde končí veškerý humor.
…a na závěr dva lehko i vážné slovníky přirovnání, pořekadel
a přísloví od Anny Novotné a Jiřího Votruby pod názvy
Kdo jinému jámu kopá… a Kdo se směje naposled
Originální spojení slovního a obrazového vysvětlení nejběžnějších českých frazeologizmů pomůže nejen dětem najít cestu ve
spletitém labyrintu slovních spojení. Například: Je z toho perplex
- Je z něčeho zmatená, popletená (perplex: z latinského perplexus
–zmatený)…
Upozorňujeme čtenáře na uzavření knihovny o jarních
prázdninách od 26. 2. do 2. 3. 2018.
Markéta Fizková, Helena Brestovanská,
knihovnice
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JUBILANTI
PROSINEC 2017

70 let

Josef Sedlář
Anna Havrdová
Věra Trakalová
Zdeněk Hylmar
Marie Kutifelová
Ludmila Pitelová

75 let

Irena Jebavá
Svatoslav Koutný
Josef Grolmus
Zdeněk Nepivoda

85 let

Renate Šmídová

91 let

Jarmila Dnebovská

TURISTICKÉ AKCE

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
PRO SENIORY
Komise komunitního plánování a městský obvod srdečně zvou všechny
vratislavické seniory na Masopustní zábavu na hlavním sále KC VRATISLAVICE 101010 v úterý 13. února od 16:00 hodin (vstup na akci je možný
od 15:00 hod.). Připraveno bude malé pohoštění s tradičními masopustními koblížky a k tanci i poslechu zahraje oblíbený Duoband Petra Voslaře.
Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
7. 2. 2018
SRAZ 13:00

Lidové sady, Liberecká výšina - Potůček
vedoucí pan Janků, náročnost 2

14. 2. 2018
ODJEZD 13:09

MHD Fügnerova č. 25, Ruprechtice
vedoucí pan Jokl, náročnost 1

21. 2. 2018
SRAZ 13:00

MÚ Vratislavice, Vesecký rybník - Liberec
vedoucí pan Žežulka, náročnost 2

28. 2. 2018
ODJEZD 12:46

ČD Liberec, Machnín - Chrastava
vedoucí pan Hauptman, 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

PODĚKOVÁNÍ MO LIBEREC –
VRATISLAVICE NAD NISOU
Děkujeme Městskému obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za
udělenou dotaci, díky které jsme mohli uskutečnit tematický zájezd
do pivovaru ve Svijanech. Tamní průvodce nám vysvětlil výrobu piva
od začátku až po distribuci. Při tom nás prováděl provozem, takže
výklad byl o to zajímavější. Protože náš spolek Němců je „otevřený“
spolek, přizvali jsme i neorganizované občany Vratislavic. Cestou
zpět jsme se občerstvili kávou a zákuskem v chatě Kopanina. Byl to
vydařený zájezd, který se nám všem líbil.
Za Kulturní sdružení národnosti německé ČR
ve Vratislavicích nad Nisou Brigitta Jonášová

NECHTE SI ZAHRÁT VAŠI OBLÍBENOU PÍSNIČKU
Na Českém rozhlase Liberec si můžete každý den od 12. nebo od 17. hodin nechat zahrát svoji oblíbenou písničku na přání. Splní
vám ji moderátor Petr Klimeš ve všedních dnech, o víkendech pak Aleš Mastník nebo Honza Gončarov. Ať už máte svátek, narozeniny
nebo výročí, zavolejte nebo napište. Můžete pozdravit i vaše známé přes rádio. Telefon 485 123 123 je plně k dispozici denně po
poledni, můžete také napsat mail na zahrajte.liberec@rozhlas.cz nebo napište SMS ve tvaru zahrajteliberec (vaše přání) a pošlete na
číslo 900 11 04. Písničky vysíláme bezplatně a budeme moc rádi, když se zapojíte i vy. Nalaďte si Český rozhlas Liberec, nové rádio
pro Liberecký kraj. V Liberci a Jablonci na 102,3 FM. Bezva únor a pěkné chvíle s ČRo Liberec, rádiem Vašeho kraje.
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JAKUB DĚKAN POKŘTIL
VE VRATISLAVICÍCH SVÉ
DEBUTOVÉ ALBUM
Jakub Děkan patří ke generaci mladých libereckých muzikantů, kterým se
podařilo dosáhnout nevídaného úspěchu. Jeho singly mají na internetu více
než dva miliony zhlédnutí. Spolupracoval s řadou zvučných jmen, například
s Paulie Garandem, ATMO music, UDG, Rybičkami 48 nebo Marpem.
Přestože se na české hudební scéně pohybuje už řadu let, svou první sólovou
desku vydal až letos a pro její křest si vybral vratislavické kulturní centrum.
Proč jste se rozhodl své debutové album
pokřtít právě ve Vratislavicích?
Prožil jsem zde většinu svého života, takže mám
k Vratislavicím úžasný vztah. Navíc se Desítkám, co
se týče kvality zvuku a zázemí, v Liberci a okolí nic
nevyrovná.
Jaká je Vaše první deska?
Je vtipné to tak nazvat, ale je to vlastně best of mojí
dosavadní kariéry. Na desce je řada „featuringů“,
kde zpívám jen refrény. Ale ty písničky jsou takové
hity a natolik hodnotné, že by vlastně byla škoda,
abych je já nemohl použít na svou desku. Ten
nápad je z hlavy pana Vladimíra Kočandrleho, šéfa
české pobočky Warner Music. Ani jeden interpret
nebo kapela nebyla proti a jsem za to vážně rád,
moc si toho vážím.
Váš singl Děda má skoro dva a půl milionu
zhlédnutí na internetu. To Vás muselo hodně
namotivovat…
To nakopnutí nepřišlo s tím singlem. Bylo to tím,
že jsem byl už před tím schopen postavit svou
vlastní show, bavit lidi, dát do kupy kapelu, která
fungovala a měli jsme ohromný ohlas. A to byl pro
měl obrovský „nakopávač“. Singl Děda to už jen
potvrdil a vynesl do pater, do kterých jsem myslel,
že se ani nikdy sólově nepodívám.
Jste na podobné úspěchy už zvyklý a nic to
s Vámi nedělá nebo Vás to, že se jedná
o Vaši vlastní věc, tzv. „dostalo“?
Tady bych použil fotbalovou terminologii. I Ligu
mistrů můžete vyhrát jako náhradník. Medaili máte,
všichni o Vás vědí, že v tom týmu jste, ale něco

jiného je vyhrát to přímo na trávníku. A k tomu
bych přirovnal sólovou dráhu. Když už máte
úspěch na tom trávníku vy sám a máte kolem
sebe lidi, které si sám vyberete, tak to je něco
neskutečného, čeho si budu vždy vážit!
Vy jste nejen zpěvák, ale na podiu i velký
bavič…
Když si někdo chce poslechnout opravdu
výbornou muziku, tak si zajde do jazz klubu
nebo si pustí CD. Ale pokud se člověk chce
jít bavit, tak jde na koncert, a když tam bude
interpret jen stát a představovat písničky, divák
se bavit nebude. Podle mě lidi chtějí poznat
toho svého „idola“.
Co rád posloucháte Vy, kdo je Vaším idolem?
Já jsem strašně melancholický člověk, takže
si rád poslechnu staré „fláky“ od Elánu, Lucie,
Michaela Jacksona, z těch současných mám
rád Bruno Marse, Eda Sheerana, Khalida.
Rád se vracím ke starým věcem, ale zkouším
i ty nové, můj záběr je hodně široký. Dost to
ale souvisí s náladou. Dá se říci, že jsem tak
trochu smutný klaun, který rád rozdává radost
a dává energii všem okolo, a pak je doma sám
„vyždímaný“. Sice si někdy doma popláču, ale
ve výsledku mě to neskutečně nabíjí. Rozhodně
nemám zhroucený osobní život, spíš mě to tak baví.
Odráží se Vaše nálady také v textech,
které zpíváte? Píšete si písničky sám?
Určitě, převážnou většinu textů, které jsou na
desce, jsem psal já. Často mám problém interpretovat cizí autorskou tvorbu. Když se do toho
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nemůžu úplně vcítit, tak vím, že to za to nestojí.
Já sám ihned vycítím, když je na podiu tvorba jen
interpretovaná a ne autorská. Ty kapely mi pak
přijdou bez duše, nemají pro mě něco, co by samy
chtěly sdělit.
Napadlo Vás, když jste byl mladší, že to jednou dotáhnete tak daleko?
Napadlo, už v osmé třídě jsem trénoval podpisy.
(smích) Všichni se mi za to smáli, ale já se předtím
celý život věnoval fotbalu a myslel jsem si, že budu
slavný fotbalista. Předpoklady k tomu dokonce
byly, byl jsem poměrně talentovaný, ale měl jsem
tu „smůlu“, že mi šlo vše, na co jsem sáhl. Výborně
jsem se umisťoval i ve volejbalu, ping pongu
nebo v jízdě na BMX. A proto jsem se nedokázal
ničemu věnovat na 100 %. Zní to sice strašně
namyšleně, ale je to tak. A nakonec zvítězila věc,
u které bych vůbec nečekal, že jednou budu dělat.
Jak jste tedy se zpěvem začal?
Mám rodinu z východního Slovenska a ten
„východňár“ ve mně hodně je. Na Slovensko jsme
často jezdili na svatby, a jako každý má v rodině
svého oblíbeného strýčka, ke kterému trochu
vzhlíží, tak i já mám toho svého. Strýc Jarko má
kapelu a když jsem ho viděl, jak všechny ovládá
tím, že má mikrofon, zatoužil jsem po tom taky.
Tehdy mi bylo dvanáct let a poprvé jsem si do
mikrofonu zazpíval „Voda čo ma drží nad vodou“
od Elánu a dá se říct, že jsem se do zpěvu
a celkově do mikrofonu zamiloval. Tehdy jsem si
řekl, že chci celý život strávit za mikrofonem.
Patříte ke generaci libereckých muzikantů,
kterým se podařilo prorazit, což v takové míře
není úplně běžné. Znali jste se už před tím,
má to nějakou souvislost?
Liberec je malinkaté městečko. Potkáváte lidi
na fotbale, ve škole, na diskotéce… Já dělám
muziku hlavně kvůli jednomu člověku, a to je Paulie
Garand, ke kterému jsem od deváté třídy vzhlížel.
Byl jsem největší fanoušek projektu BPM (Paulie
Garand a Lipo pozn. redakce), znal jsem všechny
texty nazpaměť. A protože jsem bydlel tři domy od
Paulieho, jezdil jsem naschvál pozdě autobusem
domů, abych ho potkal. A když mi bylo asi sedmnáct, potkal jsem ho na fotbálku, vzájemně jsme
si „sedli“ a dva dny na to jsme už na šlapadle
na Vltavě psali náš první song „Pavučina lží“.
A tam se to všechno nastartovalo. Od něj jsem
dostal první šanci stát na velkém podiu, hrát pro
hodně lidí a učit se to všechno okolo. Za to jsem
opravdu vděčný.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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PŘEDNÁŠKA: BEZPEČNOST
A NÁSTRAHY PRO SENIORY
1. 3. od 14:00 hod.
Vstupné: Z DARMA

Foto: David Varga

Přednáší pracovník prevence kriminality Městské policie Liberec. Akce
proběhne v malém multimediálním sálu a je pořádána ve spolupráci
s Komisí komunitního plánování.

DIVADLO: BOŽSKÁ SARAH

FILMOVÝ KLUB: BOJ

19. 2. od 19:30 hod.

Vstupné: 350 Kč v předprodeji
390 Kč na místě

Foto: Kalich

Komorní komediálně laděná hra o několika dnech na sklonku života
herečky Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla,
ve společnosti jediného muže - oddaného tajemníka Georgea Pitoua.
Hrají Iva Janžurová a Kryštof Hádek/ Igor Orozovič.

7. 3. od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

Foto: Aerofilms.cz

Dánské válečné drama s nominací na Oscara.

PRO DĚTI: MAŠKARNÍ KARNEVAL
PŘEDNÁŠKA: NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA
NAŠÍ PLANETY

25. 2. od 14:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

15. 3. od 18:00 hod.

Na tradiční dětský bál zveme všechny děti a rodiče. V odpoledni plném
písniček a soutěží určitě vyhlásíme nejlepší masku, tak nezapomeňte
děti hezky vyparádit.

Vstupné: 70
 Kč v předprodeji
90 Kč na místě

Foto: Kolemsveta.cz

To nejlepší z cest kolem světa představí Karel Wolf.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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LEDNOVÉ ÚSPĚCHY
ZAČÁTEK SEZÓNY PŘINESL
MAESTRO-MOTION PRVNÍ CENNÉ KOVY VRATISLAVICKÉHO VOLEJBALU
Maestro-motion Liberec se jako tradičně zúčastnil na konci ledna
soutěže O Stodůleckou růži, která je určená pro sóla a dua. Letos
v silném zastoupení devíti dětí. A jak jsme dopadli? Musím říci, že byla
velká konkurence, ale děti to nezastavilo a bojovaly naprosto fantasticky. Za děti hobby duo z celkového počtu sedmi dvojiček získali
Jára Egrt a Kristýnka Egrtová krásné 2. místo. Junioři ELITE duo mělo
celkem deset dvojiček Adélka Rozínková a Terezka Rampáčková obsadily skvělé 1. místo, Kristýnka Pavlatová a Kája Folprechtová 3. místo.
Mezi nimi bojovaly holky Natálka Novotná a Natálka Vacková a umístily
se na 9. místě. Děti sólo hobby z počtu třiceti jedna tanečníků získali
Jára Egrt báječné 4. místo a Kamča Záhorová super 7. místo, a to byla
na své první sólové soutěži. V juniorech sólo ELITE soutěžila Natálka
Novotná a z počtu deseti tanečníků se umístila na 5. místě. Musím
ještě poznamenat, že si všechna vystoupení tvořily děti naprosto samy.
Dále Maestro-motion připravuje již po několikáté vystoupení na ples
MO a ZŠ Vratislavice, který se koná 23. 2. 2018. Chystáme velkou
show, kde se představí několik našich věkových kategorií. Pro děti také
připravujeme další workshop 11. února s Monikou Seckou, na kterém
se budou učit techniku contemporary, která je nezbytně důležitá pro
každého tanečníka. Skrze taneční techniku učíme děti kontrolovat své
tělo a učinit ho svým nástrojem. Chceme tanečníky vzdělávat ve všech
směrech tance, protože tanec podchycuje a rozvíjí pohybové nadání
člověka a spolu s rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje duševní
život a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí.

Vratislavická Míša Kvapilová se s Kristýnou Kolocovou od října připravovala na nový beach rok 2018. V loňské sezóně skončily na skvělém 8.
místě ve světovém žebříčku. Nyní jsme napnutí: „dá se zopakovat snová
sezóna 2017?“ Nově zavedené světové halové beach turnaje ukazují, že
ano. V nizozemském Haagu 5. místo, v Pelhřimově (Masters Evropského
poháru) senzační vítězství. Už 28. února Míšu s Týnkou čeká Florida,
jeden ze tří vrcholných turnajů v 2018. V současnosti jsou ve světovém
žebříčku na 6. místě!
Naše míčovky pokračují v barevném minivolejbalu. V Jablonci n. N.
na krajském turnaji (účast 112 týmů) měly Vratislavice 8 týmů ve
4 kategoriích. Další naši nejmladší získali první zápasové zkušenosti.
V zeleném minivolejbalu jsme dokázali vybojovat bronzovou medaili:
N. a M. Ďuroňovy a L. Ruckensteinerová.
Mladší žákyně (5. – 7. třída) pokračují v krajském přeboru čtyřek a šestek.
Hrálo se ve Varnsdorfu, Turnově a na Dukle Liberec. Jsou znatelné
pokroky, hrajeme se soupeři vyrovnané zápasy. Za BV Vratislavice hrají:
V. Nyplová, N. Rychnová, N. a M. Ďuroňovy, J. Herešová, T. Štěpánková,
L. Ruckensteinová, D. Haasová, S. Šťastná, B. Straková, L. Becková,
L. Havrdová ad.
Starší žákyně (8. a 9. třída) v Českém poháru na turnaji v Náchodě 13.
a 14. ledna odehrály i v oslabené sestavě výborné i dobré zápasy proti Plzni,
Táboru, Náchodu, Vyškovu, Uničovu a Novému Boru. Složení BV Vratislavice: L. Šimůnková, Z. Přibylová, M. Pokorná, K. Podzimková, V. Mráčková,
N. Hořejší, A. Dlouhá, D. Glaserová, (chyběly D. Franzová, S. Magdová).

Eunika Rucká, DiS

Jan Kvapil

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ V ROCE 2017
Soutěžní sezóna byla náročná, ale úspěšná, ze 13
závodů jsme přivezli 20 medailí. I naše nejmladší,
předškolní děti se zúčastnily Festivalu Přípravek
a vítězství si odvezly všechny. Naši nejstarší členové - dorostenci vybojovali čtyři medaile v okresním
kole požárního sportu dorostu v Jablonci n. N.
a postoupili do krajského kola. To se tentokrát
konalo v domácím prostředí na Městském
stadionu v Liberci, odkud jsme si odvezli stříbro
a bronz. Starší žáci v obvodovém kole ročního
hodnocení skončili na 3. místě a mladší čtvrtí.
Mimo hasičských soutěží jsme se zapojili do dvou
běžeckých závodů (Olympijský běh a Kaiser Josef),

které pořádal MO Vratislavice n. N. O letních
prázdninách jsme uspořádali 10. ročník pobytového tábora, který se konal v Rekreačním
středisku Junior v Srbsku u Branžeže.
V červenci jsme již podruhé podpořili nadaci
„Pomoc v nouzi“ a poskytli zázemí pro uspořádání Dětského dne. Koncem léta jsme se
vrátili na víkendové soustředění do Srbska.
Závěrem roku jsme uspořádali „Mikulášskou“,
na kterou dorazilo 140 dětí. V současné době
s dětmi pravidelně pracuje 9 kvalifikovaných
vedoucích a 2 pomocné síly. Kroužek Mladí
hasiči má 68 členů. Děti jsou rozdělené na

přípravku, mladší žáky, starší žáky a dorost.
Činnost naší mládeže byla v letošním roce značně
finančně i materiálně podporována. Za dotační
podporu děkujeme vedení MO Liberec - Vratislavice n. N., Krajskému úřadu Libereckého kraje,
Magistrátu města Liberec a MŠMT. Děkujeme
také našim sponzorům - firmám Elitronic, Knorr
Bremse, Enwer, Kovom, EAH a Likto. Přála bych si,
aby byla i nadále naše dobrovolná činnost podporovaná v takové míře, neboť bez pomoci sponzorů
a dotací by náš sbor nemohl sdružovat tolik dětí.
Mgr. Daniela Petrová, vedoucí kolektivu
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BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ
V KRASOBRUSLENÍ 2018

9. 2. – 11. 2.

DRACULA

13. 2.
19.00

FBC LIBEREC
VS. SOKOL PARDUBICE

25. 2.
18.00

ŠKWOR - UZAVŘENEJ KRUH
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4., 26. a 27. 2.

13. 4. 2018
19.30
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