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ÚŘEDNÍ HODINY

VRATISLAVIČÁCI,

Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

zima o sobě již dala vědět i v podobě sněhové
nadílky. A ač to na silnicích občas trochu komplikuje
dopravu, jsou s tím spojená pozitiva pro příznivce
běžeckého lyžování. A pro ně mám dobrou zprávu.
Jako v minulosti budeme i letos udržovat lyžařské
tratě pro klasickou techniku. Konkrétně se jedná
o oba okruhy okolo koupaliště Sluníčko (směrem
k sídlišti i směrem k lesu) a samozřejmě i oblíbený
okruh u hřbitova.

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

KONTAKTY:
adresa:

Na konci loňského roku jsme také nechali nainstalovat čtyři nové kamery na sídlišti Nové
Vratislavice. Kamerový systém je napojený na městskou policii a snímá parkování v ulicích
Krajní a Ořechová. Věřím, že to přispěje k většímu bezpečí v dané lokalitě
a bezproblémovému parkování vozů v uvedených ulicích.
Mnoho z Vás si určitě také všimlo, že nasvícení vratislavického kostela Nejsvětější Trojice
bylo doplněno o podsvícení hodin na kostelní věži. Na naši vratislavickou dominantu je tak
ve večerních hodinách zase o něco hezčí pohled.
Pracujeme dále na naplnění slibů, ke kterým jsme ze zavázali. Jedním z nich bylo rozšiřovat
možnosti třídění odpadů ve Vratislavicích. Nově bude možné využívat kontejnery na kovy
a kovové obaly a to hned na šesti místech. Černé kontejnery s nápisem „Kovové obaly“ lze
využívat například pro plechovky od nápojů, konzervy a ostatní kovy. Děkujeme, že nádoby
na separovaný odpad využíváte, přičemž do budoucna budeme možnosti třídění ještě dále
navyšovat.
Od ledna je také možné žádat o dotace na činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury,
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Systém, který jsme v minulosti zavedli, se osvědčil
a je dle našeho názoru spravedlivý. Každá organizace, která splní podmínky, obdrží
dotaci na celoroční činnost ve výši 1000 Kč na každého člena do 18-ti let věku s trvalým
bydlištěm ve Vratislavicích. Možné je žádat také o jednorázovou dotaci na pořádání akcí.
Jen v minulém roce jsme činnost klubů a pořádané akce podpořili částkou v celkové výši
769 200 Kč. Bližší informace o možnosti zažádat o finanční příspěvek naleznete na dalších
stránkách tohoto zpravodaje.
Váš starosta
Lukáš Pohanka
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KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE
tel.: 737 278 809 nebo 156
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Vratislavický kostel s nasvícenými hodinami
Foto: J. Appeltauer

INFO

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

Vratislavický zpravodaj

Nová

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Pro čtenáře Vratislavického zpravodaje jsme připravili novou soutěž
s názvem „Poznej detail z Vratislavic“. Vaším úkolem bude uhodnout,
kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii, kterou
každý měsíc zveřejníme na stránkách zpravodaje. Pak už jen stačí
poslat e-mailem, poštou nebo osobně doručit na úřad správnou
odpověď a my vylosujeme jednoho výherce, který obdrží věcné ceny
nebo vstupenky do KC VRATISLAVICE 101010.
Poznáváte detail z Vratislavic? Tentokrát soutěžíme o mikinu z kolekce
I LOVE VRATISLAVICE. Své tipy s označením „Poznej detail
z Vratislavic“ a kontaktem na Vás můžete až do 28. ledna posílat na
e-mail vratislavice@vratislavice.cz nebo na adresu Městský obvod
Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, 463 11.
Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat
o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi!

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

PRÁVNÍ
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.

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 21. 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 termín je 18. února.

POJĎTE S NÁMI PRACOVAT
PRO VRATISLAVICE
REFERENT TECHNICKÉHO ODBORU
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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NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
POHLÍDÁ PARKOVIŠTĚ NA SÍDLIŠTI

NASVÍTILI JSME KOSTELNÍ HODINY
Abychom umocnili krásu kostela Nejsvětější Trojice, který jsme
letos v květnu kompletně nasvítili, pořídili jsme další speciální
reflektory, které podsvěcují hodiny na kostelní věži. Ty jsou spolu
s reliéfy barokní budovy nasvíceny každou noc. Navíc jsme nově
nastavili možnost barevných kombinací a nyní můžeme používat
šest různých variant nasvícení. Během zimních měsíců jsme zvolili
modrou barvu. Věříme, že nejstarší vratislavická památka tak bude
ještě atraktivnější.
Vedení obce
Foto: Jaroslav Appeltauer

Ilustrační foto

Na sídlišti Nové Vratislavice jsme nechali kvůli obavám majitelů
o jejich zaparkovaná auta nainstalovat čtyři nové kamery, které
snímají prostor parkoviště v ulicích Krajní a Ořechová. Nové
kamery jsme umístili přímo na obytný dům sousedící s parkovištěm a napojili na centrální kamerový systém s nepřetržitým
dohledem strážníků městské policie.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

NAINSTALOVALI JSME NOVÉ
ZPOMALOVACÍ PRAHY NA NOVÉ RUDĚ
Na téměř kilometrovém úseku nově opravené silnice ve Východní ulici
na Nové Rudě jsme nechali kvůli bezpečnosti chodců nainstalovat
tři zpomalovací prahy. Abychom předešli hlukové zátěži pro rezidenty
během přejíždění prahů vozidly, zvolili jsme speciální retardéry z plastu.
Naším cílem bylo zajistit zpomalení provozu v této lokalitě, kde je
nejvyšší povolená rychlost 20 km/h.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

ČTVRTÁ KNIHA O VRATISLAVICÍCH
JE JIŽ V PRODEJI

Ilustrační foto
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Čtvrtý a zároveň poslední díl vlastivědné řady publikací o Vratislavicích
nad Nisou autorů Marka Řeháčka a Petra Ferdyše Poldy je od konce
prosince k dostání ve vratislavickém informačním centru. 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 hřebenem či pestrých životopisů
vratislavických rodáků.
(red)

OBEC

PŘERUŠENÍ PROVOZU
MATEŘSKÝCH ŠKOL V ČERVENCI
A SRPNU 2019
MŠ LÍSTEČEK
v ul. Východní

29. 7. - 9. 8. 2019

Provoz bude
zahájen 12. 8. 2019

MŠ LÍSTEČEK
v ul. Tanvaldská

8. 7. - 23. 8. 2019

Provoz bude
zahájen 26. 8. 2019

MŠ LÍSTEČEK
v ul. Poštovní

8. 7. - 23. 8. 2019

Provoz bude
zahájen 26. 8. 2019

MŠ LÍSTEČEK
v ul. Donská

8. 7. - 23. 8. 2019

Provoz bude
zahájen 26. 8. 2019

MŠ SÍDLIŠTĚ

1. 7. - 2. 8. 2019

Provoz bude
zahájen 5. 8. 2019

Vratislavický zpravodaj

STAROSTA PŘED VÁNOCI
NADĚLOVAL DÁRKY
Starosta Lukáš Pohanka během prosince navštívil vratislavické
mateřské školy, aby s dětmi strávil slavnostní adventní chvíle a popovídal si s nimi o blížících se Vánocích. Za vánoční koledy, které mu
zazpívaly, pak obdaroval téměř tři stovky vratislavických dětí adventními kalendáři.
(red)

VŠECHNY VRATISLAVICKÉ MŠ 29. 7. - 2. 8. 2019
V případě dotazů či zájmu o náhradní prázdninový provoz
(žádost o umístění dítěte do jiné MŠ) kontaktujte ředitelku školy, která
zajišťuje náhradní prázdninový provoz nejpozději do 31. 5. 2019.
Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

PODPORUJEME SPORT A KULTURU VE VRATISLAVICÍCH
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 Kč 1000,- 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 Kč 15 000,-. 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 přispívají velkou měrou ke kvalitnímu občanskému životu ve Vratislavicích.
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,Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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BĚŽKAŘI SI OBLÍBILI
VRATISLAVICKÉ TRATĚ
Minulý týden jsme opět na loukách za sídlištěm a hřbitovem
upravili zhruba 5 km lyžařských tratí ideálních pro děti, začátečníky
i zdatné příznivce bílé stopy. Běžecké okruhy jsou vhodné na
klasický styl a určené pro všechny věkové a výkonnostní kategorie.
Stopy průběžně dle potřeby upravujeme sněžným skútrem. Na webových stránkách www.vratislavice.cz a facebookovém profilu
městského obvodu získáte aktuální informace o stavu běžeckých tras.
(red)

VE VRATISLAVICÍCH MŮŽETE NOVĚ
TŘÍDIT PLECHOVKY A OBALY OD
KONZERV
Protože usilujeme o to, aby byly Vratislavice moderní ekologickou
obcí, zavázali jsme se před volbami rozšířit počet a typy kontejnerů na separovaný odpad. Nyní můžete nově na šesti místech ve
Vratislavicích třídit plechovky od nápojů, obaly od konzerv a kov.
Na stanovištích na tříděný odpad v ulicích Zámecký vrch, Donská, Seniorů, Krajová, na křižovatkách ulic Dlouhomostecká - Na
Rozcestí a Dlouhomostecká - Prosečská jsme přistavili černé
nádoby s obsahem 1100 l označené velkým nápisem kov, které
budou vyváženy jednou měsíčně.
Vedení obce

INFORMACE O ODVOZU
VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ
Abyste nemuseli řešit likvidaci vánočního stromečku, každý rok pro
občany Vratislavic zajišťujeme jejich svoz. Pracovníci vratislavického
technického střediska odklízejí vánoční stromky už od konce prosince.
V čase, kdy neprovádí zimní údržbu, která je aktuálně prioritou,
průběžně projíždějí celými Vratislavicemi a stromy odváží. Žádáme
proto obyvatele, aby své vánoční stromečky nechali u popelnic nebo
poblíž silnice tak, aby nebránily v provozu a odklízení sněhu.
(red)
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD
Abychom efektivně využívali kontejnery na separovaný odpad, je potřeba při třídění
dodržovat následující jednoduchá pravidla:
ANO
fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů,
pěnový polystyren v menších kusech
NE
mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky
ANO
nápojové plechovky, konzervy,
drobné kovové předměty, odpadní
železo, železný šrot, hliník nebo
barevné kovy
NE
tlakové nádoby od kosmetiky (deodoranty, pěny na holení), plechovky
od barev a jiných nebezpečných
látek, domácí spotřebiče a jiná
vysloužilá zařízení složená z více
materiálů a to ani jejich demontované části

ANO
časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy, obálky s fóliovými
okýnky, bublinkové obálky bez
plastového vnitřku, papír
s kancelářskými sponkami
NE
uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír, použité
dětské pleny

ANO
jakékoliv sklo, například lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, tabulové sklo
z oken a ze dveří
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého čiré
sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
keramika, porcelán, autosklo,
zrcadla, drátované sklo, zlacená
a pokovovaná skla, vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu

ANO
krabice od džusů, vína, mléka
a mléčných výrobků, které je potřeba
před vhozením do kontejneru řádně
sešlápnout
NE
„měkké” sáčky, například od kávy
a různých potravin v prášku, nápojové kartony silně znečištěné zbytky
potravin

Zároveň připomínáme občanům Vratislavic, že zajišťujeme také svoz kusového odpadu a bioodpadu. Na odpad větších velikostí – nábytek, spotřební elektroniku, koberce atd. lze zakoupit samolepící štítek v hodnotě Kč 35,- a v nabídce máme i plastové pytle na
bio odpad. Za pytle s logem technického střediska Vratislavice nad Nisou o objemu 120 l zaplatíte Kč 25,-, a menší s objemem 60 l
stojí Kč 15,-. Zmíněné samolepící štítky i pytle můžete zakoupit ve vratislavickém informačním centru v ulici Nad Školou, v kanceláři
technického střediska ve Dřevařské ulici, ve vozech technického střediska, jejichž osádky budou provádět svoz odpadu a také ve
Sportovním areálu Na Rozcestí. Každý obyvatel Liberce má rovněž možnost zdarma odložit až 500 kg odpadu na osobu a rok
na několika sběrných místech (např. v ulicích Ampérová a Dr. Milady Horákové).
Zdroj EKO-KOM
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONÁNÍ WINTER SPARTAN SPRINT

V sobotu 19. ledna se ve Vratislavicích uskuteční běžecký překážkový závod Winter Spartan Sprint, kterého se zúčastní více jak 2 500
závodníků včetně dětí. Start a cíl závodu se nachází v zámeckém
parku, který bude v daný den otevřený pro veřejnost, ale některé cesty
budou částečně uzavřeny – zde prosím dbejte zvýšené opatrnosti.
Závod se bude připravovat již od 13. ledna (stavba překážek), ale
pohyb veřejnosti v parku a jeho okolí nebude nijak omezen. Na akci
bude v den konání závodu dohlížet více jak 100 pořadatelů včetně
záchranné služby. Organizátoři závodu zajistili parkování pro
účastníky v areálu bývalého Intexu, na parkovišti Stanice technické kontroly v Tanvaldské ulici a ve Fügnerově ulici, odkud se
závodníci do Vratislavic přiblíží tramvají. Vzhledem k velkému počtu
startujících a diváků se ale může v okolí zámeckého parku doprava
v den závodu komplikovat. Závod pro dospělé odstartuje v 8:00
a každých 15 minut odstartuje zhruba 250 závodníků. Poslední
startující vlna dospělých je v 11:30. Závod pro děti je rozdělen do
4 věkových kategorií. Každá kategorie má svou trasu. Každé dítě v cíli
obdrží unikátní finišerské triko a medaili. (12:05 – děti 4 - 6 let / 12:35
– děti 6 - 8 let / 13:05 – děti 9 - 10 let / 13:35 – děti 11 - 14 let)
Děti i dospělí se můžou registrovat na www.spartan-race.cz nebo
v místě závodu. Závod je velice atraktivní i pro diváky, kteří budou mít
možnost sledovat závodníky a děti zdolávat různé překážky (ručkování,
stěny, plazení atd.). Předběžný konec celé akce je v 16:00 hod.
V neděli 20. ledna bude zámecký park již v běžném provozu.

Čas

Akce

Místo

6:00

Otevření parkoviště

Parkoviště

6:30

Otevření registrace

Registrace

6:30

Otevření úschovny

Stan Bag Check

8:00

ELITNÍ vlna Muži start

Start

8:15

ELITNÍ vlna Ženy start

Start

8:30

Age Group start

Start

9:00

Start Open vlna

Start

9:15

STG vlna

Start

11:30

Poslední vlna start

Start

11:30

Vyhlášení vítězů ELITE heat

Podium

12:05

Spartan Kids presented by NERF start 4-6 let

Start Spartan Kids

12:35

Spartan Kids presented by NERF start 6-8 let

Start Spartan Kids

13:05

Spartan Kids presented by NERF start 9-10 let

Start Spartan Kids

13:10

Uzavření registrace

Registrace

13:35

Spartan Kids presented by NERF start 11-14 let

Start Spartan Kids

13:40

Vyhlášení výsledků Age Group

Podium

14:15

Vyhlášení vítězů Spartan Kids 11-14 let

Podium

14:30

Vyhlášení vítězů Open heat

Podium

15:30

Uzavření úschovny

Bag check

16:00

Uzavření parkoviště

Parkoviště

Michal Kúkola,
ředitel závodu
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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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VÝLET ZA
FRÝDLANTSKÝM BETLÉMEM
VZPOMÍNKY NA ADVENT
V LÍSTEČKU
Po letní rekonstrukci se celá školka nadšeně vrhla do školního
roku. Vyvrcholením první etapy na této cestě byl samozřejmě
advent. Ani my sami nepřestáváme vycházet z údivu, jaké
zážitky nám naše školka přináší. Společně jsme si užili rejdění
nebesko-pekelných masek a vedle toho pilně trénovali na
vánoční vystoupení. To jsme pak s největším nadšením předvedli
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu ve Vratislavicích. Děti
ze všech budov MŠ Lísteček se sladily do jednoho velkého
tématu, kterým bylo letos sto let republiky. Každé pracoviště
si připravilo program jednoho z období naší stoleté republiky,
takže ve výsledku vznikl takový koledový dokument. Třešničkou na
dortu byl společný zpěv závěrečné autorské lístečkové koledy.
Děkujeme za ni děvčatům z Tanvaldské!
Mnoho radosti přinesla i vystoupení v domovech důchodců.
Připadali jsme si jako slavná hudební skupina na světovém
turné. A pro nás to rozhodně světové bylo! Závěrem adventu
jsme se tradičně sešli i s rodiči na dílničkách a jako jedna velká
lístečková rodina si užili chvilku adventní pohody, kterou nám
také přišel na všechny „Lístečky“ zpříjemnit a popřát všem
s dárečkem pro děti pan starosta Lukáš Pohanka. Nechybělo
ani přespávání odvážlivců ve školce a napínavé čekání na školkového Ježíška. Ten nám letos nadělil opravdu mnoho šťastných
chvil, za které děkujeme a společně se těšíme, co dalšího nás
čeká v novém roce!
Za MŠ Lísteček Anežka Cvejnová

Adventní čas si zpestřily děti dvou předškolních tříd z MŠ Sídliště.
V pondělí 17. prosince se s učitelkami vydali na výlet vlakem do Frýdlantu,
kde navštívili hned několik zajímavých památek. První zastávkou byla
návštěva roubené chalupy, kde se rozprostírá frýdlantský betlém o rozměrech 4 x 2 metry. Výtvor místního rolníka Gustava Simona je unikátní
díky hodinovému stroji, který na 130 figur a zvířat rozpohybuje. Cestou
přes náměstí jsme si prohlédli ještě vyřezávaný betlém v životní velikosti
umístěný na nádvoří místní radnice. A jelikož se nám blížila celá hodina,
pověděly jsme dětem o skřítku Fridolínovi, který údajně podle místních
obyvatel ovládá zvonkohru nacházející se na radniční věži. Ta nám zahrála
koledy, které se tu rozeznívají během celého adventu každou hodinu. Na
náměstí jsme ještě nemohli přehlédnout vánočního strom a vyfotit se
u něj. Z krásného výletu jsme se všichni vrátili spokojeni a nasáti vánoční
atmosférou.
Kolektiv MŠ Sídliště

OD NOVÉHO ROKU
PRO VÁS VE VYSÍLÁNÍ:
NOVÝ PROGRAM
NOVÉ POŘADY
ATRAKTIVNÍ HOSTÉ
ZAJÍMAVÉ VÝHRY
RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
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VÁNOČNÍ KONCET ZŠ VRATISLAVICE
Dětské hlasy ze základní školy rozezněly 13. prosince kostel
Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích. Vánoční koncert zde totiž měly
hudební kroužky flétnové, kytarové a sbor Zpívající blechy. Obecenstvo si vyslechlo vánoční písně, koledy a skladby v nejrůznějších
úpravách. Závěrečným překvapením bylo vystoupení učitelů s písní
Bim bam od skupiny Spirituál Kvintet. Všem zpěvákům, muzikantům
a rodičům děkuji za hezkou atmosféru a přeji vše dobré v novém roce.
Mgr. Jana Habelová

DRÁŽĎANY 2018
Týden před Vánoci jsme se s žáky sedmého a osmého ročníku vydali
vlakem na exkurzi do Drážďan. V Liberci sice přituhovalo, ale po přejetí
hranic začalo sněhu ubývat. Když jsme vystoupili na nádraží, zamířili jsme
směrem ke Starému městu, odkud na nás dýchlo kouzlo Vánoc. Prohlédli jsme si tamní vánoční trhy, koupili trdelník a plnými doušky nasávali
předvánoční atmosféru. Na dosah jsme měli kostel Kreuzkirche a mnoho
zajímavých památek. Celý den jsme si užili naplno, udělali si radost drobnými dárky a splnili denní limit 10 000 kroků. V podvečerních hodinách
jsme se plni zážitků vrátili zpět do Liberce.
Mgr. Markéta Pacltová, Mgr. Lucie Marhoulová

PAMÁTNÍK LIDICE

HLÁSKOVACÍ SOUTĚŽ
JIŽ PO TŘETÍ
Pro žáky 3. a 4. ročníků jsme už potřetí uspořádali hláskovací soutěž
The Spelling snail. Soutěže se zúčastnilo celkem osmnáct žáků,
kteří poměřili své síly v anglickém hláskování slov. Letos byly znalosti
soutěžících velmi vyrovnané, u některých však zapracovala nervozita, která nakonec ovlivnila jejich celkový počet bodů v soutěži.
V kategorii 3. ročníků zvítězila Emma Zbránková ze 3. B a v kategorii
4. ročníků zvítězila Veronika Foltinová ze 4. B. Vítězkám ještě jednou
gratulujeme!
Mgr. Bc. Hana Krákorová

Na konci listopadu navštívili žáci 9.A a 9.B Památník Lidice. Harmonogram
exkurze zahrnoval vzdělávací program „Den, kdy se mi změnil život“ vedený
metodou zážitkové pedagogiky. Formou dramatické výchovy a vstupu do
role se žáci seznámili například s osudem rodin lidické dívky a židovského
chlapce. Druhá část programu spočívala v prohlídce pietního území
s výkladem. Žáci si prohlédli oblast, kde Lidice ležely a nalezli několik
zastávek, jako jsou např. základy starého kostela nebo školy, lidická hruška,
hrob lidických mužů nebo sousoší dětí. U pomníku dětským obětem
války žáci položili květinu a zapálili svíčky. Poté následovala samostatná
prohlídka muzea s multimediální expozicí „A nevinní byli vinni…“. Zde žáci
nahlédli do každodennosti předválečných Lidic zprostředkované rodinnými
fotografiemi, dotkli se tragédie obce a vyslechli svědectví pamětníků na
filmovém pásu. Žáci si během projektu prohloubili své dějinné vědomosti
o 2. světové válce a vytvořili si hlubší vztah a postoj k tématu. Poděkování
za finanční podporu exkurze patří ČSOL a SRPDŠ Vratislavice nad Nisou.
Mgr. Vladimíra Reinišová
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LEDEN VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ

VÁNOČNÍ EXKURZE
DO KRYŠTOFOVA ÚDOLÍ
V úterý 18. prosince se 1. A vydala vlakem do Kryštofova Údolí.
V tomto malebném koutě jsme navštívili Muzeum betlémů a hraček.
Čekaly nás betlémy velké i malé. Dále si děti prohlédly hračky, se
kterými si hrávala generace jejich rodičů nebo prarodičů. Zajímavá
byla část expozice věnovaná škole. Velkou podívanou pro nás byl
orloj. Na závěr jsme si v Domě řemesel vyrobili malý keramický dárek.
Mgr. Jitka Hübnerová

Vážení čtenáři!
Přejeme vám všem krásný vstup do roku 2019. Doufáme, že i nadále zachováte přízeň naší vratislavické knihovně. Z nabídky knih, časopisů, mluveného
slova a společenských her vybíráme tyto novinky. Věříme, že vám jistě udělají
radost.
Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor, Martin Úbl - Hrdinové knihy vám
tentokrát dají nahlédnout do radostí i strastí treků na Islandu, v Peru nebo
Nepálu.
Ruka noci podaná. Základy rodinné a krizové připravenosti, Václav
Cílek, Ferdinand Šmikmátor a kol. - Když cítíme obavy a zaženeme je, tak
se vrátí v méně nápadné podobě, ale silnější. Pokud se začneme na krizi
připravovat, kupodivu pocítíme ulehčení.
Neotvírej tuhle knihu!: Přečti si něco jiného!, Andy Lee - Kniha australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Lee sklízí úspěchy po celém
světě. Je to originální a mimořádně zábavná kniha pro menší i větší děti.
Příhoda málo uvěřitelná: O neobvyklém přátelství a mluvících kresbách, napsal a čte Arnošt Goldflam - Příběh opravdu těžko uvěřitelný, ale
možná pravdivý vypráví o tom, jak povídání a malování může být lékem proti
samotě, může bořit hranice mezi nejmladšími a nejstaršími a možná i hranice
úplně jiné. Kniha o malé Helence, jejím o sedmdesát let starším sousedovi
a kouzelných obrázcích je nejen ke čtení, ale trochu i k malování a hraní.
M. Fizková, H. Brestovanská, B. Šafránová, knihovnice

DEN S HANDICAPEM
Žáci sedmého ročníku si pomocí zážitkové pedagogiky vyzkoušeli, jaké
to je žít s handicapem. Během tříhodinového projektu nás provázel
příběh Heleny Kellerové, jež žila v 19. století v USA, a od narození byla
nevidomá a neslyšící. Po celou dobu projektu měli žáci zavázané oči
a zkoušeli si různé úkoly – např. zkoumání různých předmětů pomocí
hmatu, rozeznávání vůní pomocí čichu, modelování z barevné plastelíny
a mnoho dalších aktivit. Aktivity provázelo vyprávění o životě Heleny
a její tvrdé dřině při učení se slov a jejich významu. Vyprávění střídala
také příjemná relaxační hudba předem vybraná samotnými žáky. Velmi
zajímavá byla reflexe, kdy žáci zjistili, co vymodelovali, cítili, nahmatali
a ověřili si, zda měli správný odhad. Na závěr žáci zhodnotili celý projekt
obrázkem a představili své výtvory ostatním. Navzdory svému handicapu
se Helena Kellerová dožila neuvěřitelných 88 let, naučila se hovořit,
uměla plynně 4 světové jazyky, pomáhala dalším nevidomým a napsala
několik knih o svém životě.
Mgr. Markéta Pacltová, Mgr. Eva Véle (šk. psycholog)
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JUBILANTI
LISTOPAD 2018

70 let

Otokar Kulhánek
Eva Rohulanová

75 let

Dagmar Suchelová
Jana Korešová
Helena Netřebská
Pavel Bušek

80 let

Zdeňka Žitná
Helena Ferenčíková
Petr Balhar
Jan Šugar

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ

VÝLET NA ADVENTNÍ TRHY
V BUDYŠÍNĚ

Jako senioři jsme si splnili svůj sen z dětství, mládí nebo dospělosti až
v době odchodu do důchodu. Začali jsme se aktivně vzdělávat v oblasti
kresby a malby. Předtím jsme se nemohli tak intenzivně věnovat tvůrčí
činnosti, ať už z důvodu profesního vytížení, věnování se rodině apod. prostě nám scházel na tak náročnou činnost čas. Abychom se mohli
aktivně věnovat svému koníčku, sdružili jsme se v S-art klubu, což je
skupina výtvarníků seniorů pod hlavičkou Seniorů České republiky, z.s.
Kromě tvůrčí činnosti (kresba, malba) jsme tak získali možnost vystavování svých děl, ale například také možnost spolupracovat s výtvarně
zdatnou mládeží školního věku. Bez finanční podpory vedení MO Liberec
- Vratislavice nad Nisou bychom tuto činnost nemohli vyvíjet, za což jsme
vedení velmi vděčni. Především si však sami zajišťujeme i další vzdělávání
ve výtvarné činnosti. Pravidelně si pro sebe pořádáme kursy kresby
a malby pod odborným vedením lektorů s akademickým vzděláním.
V současné době máme možnost nabídnout místo zájemci, který
by naši skupinu doplnil. Obracíme se proto na seniory, nebo i vrstevníky blízké seniorskému věku, kteří se individuálně věnují výtvarné činnosti. A chtěli by pod odborným vedením své schopnosti dále rozvíjet a mají
zájem se k nám přidružit. Zájemci mohou kontaktovat předsedkyni S-art klubu na emailové adrese kasparkovah@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle
tel. 739 551 784, kde mohou získat další informace a bližší podrobnosti.

Kvůli značné administrativní zátěži ze strany krajské organizace
Českého svazu seniorů a snahám na ovlivňování činnosti vratislavického spolku se vratislavičtí senioři rozhodli založit novou, na
nikom nezávislou a nikomu nepodléhající organizaci. Od 5. prosince
2018 ve Vratislavicích funguje nová organizace pod názvem
Turistický spolek seniorů z Vratislavic nad Nisou. Členové nového
spolku si vzali za své pokračovat v dosavadní činnosti, tedy ve
společných vycházkách, výletech a autobusových zájezdech, které
jsou přístupné i zájemcům z řad nečlenů spolku.
Na první výlet pod hlavičkou nového spolku se vydali 12. prosince.
Tentokrát si za svůj cíl zvolili adventní trhy v nedalekém historickém
saském městě Budyšíně. Na cestu jsme se vydali jako obvykle
vlakem přes Žitavu a Zhořelec. Na místo jsme dorazili krátce po
poledni. Pěší procházkou jsme se dostali do historického centra
města. Právě zde v Bohaté ulici (Reichenstrasse) a na náměstí
Hlavní trh (Hauptmarkt) je centrum adventních trhů se spoustou
stánků s tradičními výrobky a suvenýry. Nechybí zde punč, svařené
víno, tradiční durynské klobásy a další dobroty. Je zde i stánek
s výrobky z medu až z dalekého Finska. Po prohlídce a občerstvení jsme se věnovali i dalším pamětihodnostem města. Za prohlídku zcela jistě stojí nepřehlédnutelný chrám Sv. Petra (Dom St.
Petri), hrad Ortenburg, ale i muzeum srbské kultury a svatostánek
Lužických Srbů, podobně jako u nás „Národní“, tak v Budyšíně Srbské divadlo (Serbske dziwadlo). Odtud je již jen kousek procházky
starými uličkami k výhledům do údolí, kterým protéká řeka Spréva
(Spree). Vše dýchá duchem Vánoc, ale i duchem tradic Lužických
Srbů, kteří považují město Budyšín za své nejen kulturní centrum.
Cestu zpět jsme nezvolili nejlépe. Na nádraží v Bišofsverdě jsme
přesedli do vlaku jedoucího z Drážďan přímo do Liberce. Bohužel
vlak byl více jak plně obsazen vracejícími se návštěvníky Drážďan
a byl tedy problém najít místo k sezení. Celou cestu stát po celodenním chození nebyla jistě lákavá vyhlídka. Přesto se i díky některým mladším cestujícím vše podařilo vyřešit. Výlet se nám všem
líbil a můžeme ho všem zájemcům na advent 2019 jen doporučit.

PhDr. Hana Kašpárková, předsedkyně S-art klubu

Antonín Ročňák

16. 1. 2019
ODJEZD 13:32

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

23. 1. 2019
SRAZ 13:00

MÚ Vratislavice, Vratislavice - Proseč
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

30. 1. 2019
ODJEZD 13:02

MHD Fügnerova č. 3, Lidové sady
vedoucí pan Jokl, náročnost 1

6. 2. 2019
SRAZ 13:00

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

13. 2. 2019
ODJEZD 13:19

MHD Fügnerova č. 3, Horní Hanychov - Pilínkov
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

SENIOŘI AKTIVNÍ V UMĚNÍ
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JANEK LEDECKÝ:
„VYPRODANÁ VÁNOČNÍ TURNÉ
JSOU PRO MĚ MALÝM ZÁZRAKEM“
V roce 1996 vydal Janek Ledecký desku Sliby se maj plnit o Vánocích
a tehdy určitě nemohl tušit, že bude písničky z tohoto alba každý rok před
Vánoci „oprašovat“. Oblíbený zpěvák letos v rámci vánočního turné, na
které vyrazil už po dvaadvacáté, navštívil 7. prosince také vratislavické
kulturní centrum, kde před vyprodaným hledištěm zahrál veškeré skladby
z předem jmenované desky i své nejúspěšnější hity. Na turné ho doprovázelo
smyčcové kvarteto M. Nostitz Quartet a divákům předvedl doposud největší
světelnou show, s jakou kdy na koncerty vyrazil.
Do Vratislavic jste přijel v rámci vánočního
turné. Jaké je v porovnání s běžnou koncertní šňůrou?
O Vánocích je vše komornější, velké hity zase
oblékáme do úplně nového kabátu. Koncerty
dělíme na vánoční a nevánoční část, která je
zásadní v tom, že je pokaždé jiná. V části věnované vánočnímu repertoáru přehráváme celou
desku Sliby se maj plnit o Vánocích.
Vánoční tour je tak trochu Vaše tradiční
disciplína. Baví Vás to ještě i po těch mnoha
letech?
Když mi bylo pětadvacet let a začínal jsem, tak
by mě nenapadlo, že si po padesátce vlezu
na pódium s elektrickou kytarou. Ale baví mě
to nesmírně a moc si to užívám. Vyprodaná
vánoční turné jsou pro mě malým zázrakem.
Nedávno skončila pátá řada show Tvoje tvář
má známý hlas, kde jste porotcem. Nyní
prakticky každý den vystupujete v rámci
vánoční tour a na jaře Vás čeká akustické
turné. Také píšete a komponujete muzikály...
14

Kde na to všechno berete energii a čas?
Mám báječnou výhodu v tom, že se hudba
nestala mou prací, ale koníčkem, v tom to
vše vězí.
Na hudební scéně jste už více než třicet
let, co Vám za tu dobu sláva přinesla
nebo naopak vzala?

Dala mi právě těch dvaadvacet vánočních turné
v řadě, která se stále těší velkému zájmu lidí.
Vůbec si nemůžu stěžovat.
Jakou muziku posloucháte Vy, když
například jedete v autě? A máte kromě
muziky nějakou jinou opravdovou vášeň?
Pouštím si své oblíbence Beatles, Rolling
Stones nebo Boba Dylana, v poslední době
jsem viděl jeho tři koncerty, a to byla senzace.
Kromě hudby je mou vášní sport – lyžování
nebo windsurfing.
Už nějaký čas Vám nevyšla deska. Pracujete
na novém albu nebo plánujete jiný další
projekt?
Slíbil jsem, že bude na podzim, hodně novinářů
se mě na to už ptalo. Nejsem grafoman, takže
v sobě necítím přetlak a nutnost psát. Když mám
ale důvod a termín, tak si k tomu rád sednu.
Není žádným tajemstvím, že ve Vaší rodině
jste každý ve svém oboru velice úspěšný.
Daří se Vám spolu i přes veškeré vytížení
třeba právě v čase Vánoc sejít a jen tak
u talíře s cukrovím se společně podívat na
pohádku?
To víte, že ano!
Kde a jak vlastně jste trávil svátky?
Vánoce jsem trávil v rodinném kruhu a pak jsem
si užil dva koncerty ještě v lednu, protože se do
listopadu a prosince zkrátka nevešly.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Archiv J. Ledeckého

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE
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FILMOVÝ KLUB: SLOŽKA 64
6. 2. od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

PŘEDNÁŠKA: JAK SI PORADIT
S VÝCHOVOU A NEPROPADAT PANICE?
15. 1. od 18:00 hod.

Vstupné: 60
 Kč v předprodeji
110 Kč na místě

Čtvrtý případ komisaře Carla Morcka z oddělení Q.
Krimi/ thriller – Dánsko - 2018 - 100 min.

SHOW: ELECTRO SWING TOUR

Hostem Evy Tesařové bude psycholožka Mgr. Hana Kynkorová.
Přednáška z cyklu o osobnostním růstu - Životní „MOTTO“-R
a síla.

KONCERT: T4
16. 1. od 19:30 hod.

Vstupné: 280

Kč v předprodeji
330 Kč na místě

Kapela T4 je svým způsobem elitní sešlost českého rocku. Kytarový
harcovník Standa Kubeš, ostřílený klávesista a zpěvák Roman
Dragoun, o trochu mladší, ale velmi poctivý bubeník Martin Kopřiva,
a to vše zastřešující neuvěřitelně vitální basák Vladimír „Guma“
Kulhánek. Pořádá: Bedna Klub.

8. 2. od 20:00 hod.

Vstupné: 200

Kč v předprodeji
250 Kč na místě

Riviera Club Vás srdečně zve na další electro swingovou show!

DIVADLO: ZUB ZA ZUB
17. 1. od 19:30 hod.

Vstupné: 290 Kč v předprodeji
330 Kč na místě

Thriller slavného autora detektivních románů Eda McBaina.
Pořádá: Agentura Familie.

SAUDADE: NA KOLE A V KAJAKU
KOLEM SVĚTA

22. 1. od 18:00 hod.

Vstupné: 100

Kč v předprodeji
150 Kč na místě

Na začátku byla jedna dívka, zlomené srdce, vážná nemoc a kolo
z bazaru. Psal se říjen 2014, když Matěj Balga vybral osm set dolarů
a vydal se hledat ztracenou lásku a léčit své rány tam, kde ožívají
romány Jacka Kerouaca a kde dny začínají dříve.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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ROK 2019 VE ZNAMENÍ
KOBERCOVÉHO VÝROČÍ

Vratislavice nad Nisou především díky jménům svých rodáků a produktům jimi vytvořených překonaly mnohé hranice. Vedle slavného rodáka
Ferdinanda Porscheho měl na obec zásadní vliv i méně zmiňovaný rodák
Ignaz Ginzkey. Ten před téměř dvěma stoletími zakoupil do chalupy na
levém břehu dnešních Vratislavic dva tkalcovské stavy a založil tak
rodinnou firmu na výrobu koberců a dek. Netrvalo dlouho a firma vyvážela své výrobky do celého světa. Na rozdíl od jiných podniků nebyla
tradice výroby koberců po válce, s příchodem nových obyvatel
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a zaměstnanců, přerušena, ba co víc, dokázali tito i po znárodnění
továrny navázat na slavnou minulost a díky rozsáhlým inovacím zásadně
rozšířit výrobu při zachování světové kvality. V roce 2019 si budeme
připomínat 175. výročí od založení této významné vratislavické továrny.
Ve spolupráci s pamětníky a Městským obvodem Liberec - Vratislavice
nad Nisou připravuje spolek AvantgArt celou řadu akcí, jimiž si připomeneme toto vratislavické výročí. První připravovanou akcí bude fotografická výstava v libereckém Knihkupectví a antikvariátu Fryč. Ta bude
věnována nejen vratislavické dominantě – vodárenské a zauhlovací věži,
známé jako Zauhlovačka, ale zmapuje i slavné milníky věhlasné továrny
na koberce a odtajní současné dění. Výstava bude zahájena vernisáží,
která se uskuteční 16. ledna v 18:00 hod. Těšit se můžete na besedu
s odborníkem o kráse industriálních staveb, a především o námi spravované Zauhlovačce. Mimo jiné se dozvíte, co se nám za tři roky práce
povedlo a co chystáme na tento rok. Možná přijde i kouzelník a bývalí
zaměstnanci továrny, kteří jsou dodnes odborníky ve svém oboru.
Výstavu můžete navštívit až do konce února. Věříme, že prostřednictvím
akcí v rámci tohoto výročí změníte názor na obecně vštípené motto
o „kobercích z Liberce“. Koberce totiž nebyly z Liberce, ale z Vratislavic!
Šárka Kadlecová
Foto: Miroslav Prousek

SPORT
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VÝSLEDKY VOLEJBALOVÉ MLÁDEŽE
Skončil rok 2018 a začala sezóna 2019, nicméně volejbalová halová
sezóna je v polovině, takže jak si vedeme? Předškolní děti i „míčovky“
už odehrály svůj první turnaj v Novém Boru, kterého se zúčastnilo přes
200 týmů a stejný počet dospělých. Bohužel termíny turnajů se většinou
kryjí s nějakým dalším turnajem starších kategorií, a tak hodně záleží na
aktivitě rodičů. Z vlastní zkušenosti vím, že není více, než být se svým
potomkem a zažít s ním jeho nervozitu, zápal, radost i smutek. Mladší
žákyně mají krásnou, pohodovou a podporující partu, a to je vždy veliké
vítězství, dobrá parta přináší zážitky. Mladší žákyně hrají v šestkách
s Bižuterií Jablonec o 3. místo v kraji a ve čtyřkách (menší hřiště a 4
hráčky na hřišti) máme dva týmy v popředí soutěže. Starší žákyně jsou
v Českém poháru po turnajích v Mostě a Českém Krumlově na 25. místě
z celé republiky. Vzhledem k účasti také profesionálních týmů se jedná
o dobrou vizitku Vratislavic a naší práce s mládeží. Více informací, fotek
a výsledků na www.beachvratislavice.cz.
Jan Kvapil

MAESTRO-MOTION SE CHYSTÁ
NA PRVNÍ SOUTĚŽ
V lednu se chystáme na první soutěž O Stodůleckou růži, která se
bude konat 26. 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 workshop se koná 12. ledna s Davidem Sombergem z Magic Free Group. Od ledna nám také 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 všem držíme palečky,
aby to všechno zvládli. Doufám, že se nám bude dařit v roce 2019
alespoň stejně tak dobře jako v roce 2018. A pokud se chcete podívat,
jak naše děti umí tančit, na kanálu youtube naleznete například vánoční
videoklip, který jsme nacvičili a natočili na naší vánoční párty v prosinci.
Eunika Rucká, DiS.

AKADEMIE SPORTU LIBEREC OSLAVILA
VÁNOCE TRADIČNÍ SHOW

AEROBIČKY A HASIČI BYLI
JEŽÍŠKOVÝMI VNOUČATY
Aerobičky BBS z Akademie Sportu Liberec rozzářily před Vánoci
předvedením svých sestav oči seniorům z domova Marta ve Vratislavicích. Připravily si také dárky, kterými obdarovaly všechny přítomné
babičky a dědečky. Rodiče dětí z ASL a skupina hasičů v čele s Nicole
Rolantovou pak vybrali skoro pět tisíc korun na žádané dárky (edukační
kostičky a dřevěný nástěnný kalendář), které na vystoupení také předali.
Děkujeme paní Kubíkové za pomoc s realizací tohoto projektu a dětem
a rodičům za materiální i finanční výpomoc. Pomáhat má smysl!
Za trenérky ASL Michaela Seilerová

Ve čtvrtek 13. prosince se sešlo v prostorách KC VRATISLAVICE
101010 několik sportovních nadšenců na 4. ročníku vánoční show.
Diváci zhlédli 16 krásných sestav, a to od nejmenších Stonožek až po
nejstarší Juniorky. Před zahájením show probíhal „vánoční jarmark“, na
který si děti s rodiči připravili vlastnoručně vyrobené výrobky za symbolické ceny. Výtěžek z jarmarku putoval do dětského domova v Liberci
pro neslyšícího chlapce, který nutně potřeboval naslouchátko. Od
rodičů bylo vybráno přes 10 tisíc korun, které trenérky ihned předaly
ředitelce dětského domova. Tímto bychom chtěly moc poděkovat
rodičům za trpělivost při dlouhé show, za vybrané finanční prostředky
a materiální prostředky pro dětský domov a vedení obce za poskytnutí
prostor kulturního centra.
Za trenérky ASL Michaela Seilerová
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NOVOROČNÍ LIJAVEC NÁRUŽIVÉ
CYKLISTY NEODRADIL

GYMNASTICKÝ DVOJBOJ
V sobotu 1. prosince se ve vratislavické sokolovně sešlo více než sedmdesát gymnastek a gymnastů, aby změřili své síly v tradiční mikulášské
gymnastické soutěži na dvou nářadích. Chlapci závodili v sestavách na
kruzích a hrazdě a děvčata se předvedla při cvičení na akrobatickém
koberci a kladině nebo lavičce. TJ Jiskra Vratislavice tentokrát reprezentovalo 16 dívek. V kategorii mladších žákyň 0 obsadila 1. místo Ema
Toráková, stříbro vybojovala Terka Šomková a bronz Emilka Nahodilová.
V ostatních věkových kategoriích se nám sice nepodařilo vybojovat medaile, ale i tak všem dívkám gratulujeme a děkujeme za hezky předvedené
a velmi snaživé výkony a přejeme jim do nového roku hodně elánu a chuti
trénovat a dětem i rodičům také hodně zdraví a štěstí! Fotky je možno
shlédnout na www.vratislavicegym.rajce.idnes.cz.

Nový rok liberečtí a jablonečtí cyklisté tradičně vítají společnou projížďkou
k jablonecké radnici. A neodradil je ani letošní silný déšť. Liberečtí cyklisté
vyjíždí do sousedního města od sokolovny. Na jabloneckém Ostrém rohu
se k nim přidají místní a v pelotonu pokračují společně k radnici, kde se
společně vyfotí. Letos se u radnice sešlo 21 cyklistů. Nejstaršími účastníky byli osmasedmdesátiletí Pavel Vaňátko a Ota Dvorský. Nejmladším
pak dvouletý Marek Strnad.
Text: Iva Endrychová
Foto: KC Pivovar Vratislavice

Lenka Počerová
AKTUÁLNÍ

PROGRAM AKCÍ

ODDÍLY TJ JISKRA
VRATISLAVICE
Na začátku nového roku probíhá zimní přestávka fotbalu, a proto se
můžeme více věnovat dalším oddílům našeho spolku TJ JISKRA VRATISLAVICE. Našich více jak tři sta členů se sdružuje v šesti oddílech.
Nejvíce zastoupený je oddíl fotbalu, dále pak atletika, gymnastika, kulturistika, nohejbal a zdravotní cvičení. V atletice a gymnastice se snažíme
vést děti od těch nejmenších k všeobecné sportovní průpravě. Je důležité,
aby děti měly vztah ke sportu už od raného věku. Naši kulturisti navštěvují
pravidelně nově zrekonstruovanou posilovnu v sokolovně, kde využívají
moderní vybavení. Nohejbalisté si ve volných chvílích chodí zahrát tuto
krásnou českou hru. Ženy, které se chtějí stále udržovat ve formě, mají
možnost zapojit se do zdravotního cvičení. Všechny, kdo by měli zájem
sportovat v jakémkoliv oddíle, rádi přivítáme do našich řad. Veškeré
informace získáte na našich internetových stránkách
www.tj-jiskra-vratislavice-spolek.webnode.cz.
Marek Hoffman
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Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ
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