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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
to, že ve Vratislavicích dlouhodobě podporujeme 
akce v oblasti sportu, kultury a sociální věcí, je 
dobře známá věc. Také letos jsme tedy podpořili 
činnost spolků, sdružení a individuální akce, které si 
to svým charakterem a významem zaslouží. Celkově 
jsme letos rozdělili v rámci dotací více než půl 
milionu korun.

Nezapomínáme ani na témata, která naše obyvatele 
dlouhodobě trápí. Jedním z nic je nedostatek míst k parkování. Na sídlišti Zámecký 
vrch jsme v minulých dnech rozšířili možnosti parkování o další 4 místa v ul. Náhorní 
a 5 parkovacích míst v ulici Dlážděná. Navazujeme tak na vybudování 59 parkovacích 
míst v této lokalitě v roce 2015. Usilovně pracujeme na dalších projektech, které zlepší 
možnosti parkování. 

Na sídlišti Zámecký vrch jsme dále v ulici Dlážděná vybudovali na základě četných 
požadavků občanů nové hřiště pro děti. Několik hracích prvků doplníme ještě lavičkou, 
aby se měli kam posadit také rodiče dětí.

Dalším důležitým tématem posledních týdnů byla pokračující rekonstrukce stávajících 
dětských hřišť. Ta se tentokrát dotkla tří hřišť na sídlišti Nové Vratislavice. Opravili jsme 
poškozené hrací prvky a doplnili je novými. 

Revitalizací prošlo i jezírko na Tyršově vrchu. Poté, co jsme celý prostor vyčistili od 
náletových dřevin, zde byly vysázeny okrasné rostliny, celý prostor byl upraven a doplnili 
jsme lavičky. Toto oblíbené vycházkové místo ve Vratislavicích tak bude pro návštěvníky 
ještě příjemnějším zastavením.

Váš starosta
Lukáš Pohanka
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Nejbližší termín právní poradny je ve středu 15. května        
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termín 
poradny je 19. června.

Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální 
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 20. května      
od 14:30 do 17:00 hod. Do poradny je nutné se s předstihem 
objednat u paní Kalferstové v kanceláři matriky nebo na tel.: 
482 428 818. Nadcházející termín je 17. června.

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit 
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním 
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám ten-
tokrát budou k dispozici v pondělí 20. května od 9:00 
do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. 
Další termín poradny je 17. června. Více informací naleznete na 
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967. 

Víte, kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii? 
Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vrati-
slavic“ a kontaktem na Vás až do 27. května posílat na e-mail 
vratislavice@vratislavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na 
adresu Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 
50, Liberec 30, 463 11. Tentokrát soutěžíme o dvě permanentní 
vstupenky na celou letní sezónu na koupaliště Sluníčko. Výherce 
budeme bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat 
o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! 
Ze třinácti správných odpovědí na dubnovou otázku jsme vylosovali 
pana Jana Rokoského, který vyhrává batoh s logem Vratislavic nad 
Nisou. Gratulujeme!

 (red)

PRÁVNÍ 

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ 
ZÁLEŽITOSTI

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

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

ZVEME VÁS
NA VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI
Pro ty, kteří rádi navštěvují Vratislavické slavnosti, přinášíme 
dobrou zprávu. Letošní 24. ročník proběhne v sobotu 17. srpna od 
14:00 hod. v zámeckém parku a tentokrát se můžete těšit na skvělé 
koncerty skupin The Vintage Band, Mirai a Michala Hrůzu s kapelou. 
Opět nebude chybět ani program a soutěže pro děti. Vstup na akci 
je zdarma.

 (red)
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DO ČISTOTY V OBCI ROČNĚ INVESTUJEME TŘI A ČTVRT MILIONU
Dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, nabízíme vratislavickým 
občanům vedle dalších průběžných možností likvidace odpadu také 
příležitost zdarma odložit odpad do velkoobjemových kontejnerů. Ve 
Vratislavicích jsou v průběhu čtyř víkendů rozestavěny kontejnery na 
36 stanovištích. I když to v jiných městech není běžné, kontejnery 
opakovaně vyvážíme, aby mohl přebytečný odpad odložit skutečně 
každý. Našim občanům chceme nabídnout nadstandardní služby, 
proto jsme na likvidaci odpadu například v loňském roce vynaložili 
3 285 879,- a tyto náklady každoročně rostou.
Během letošního jarního svozu bylo odvezeno 112 velkoob-
jemových kontejnerů s odpadem vážícím přes 170 tun, což vyšlo 
obecní kasu na více než půl milionu korun. Přesto se nám nepo-
dařilo zamezit nepořádku z odpadu odloženého kolem přistavených 
kontejnerů. Protože čistá obec je jednou z našich priorit, chtěli 
bychom vyzvat občany, aby během celého roku využívali další 
možnosti odložení odpadu, které nabízíme, a neznečišťovali tak 
prostředí, ve kterém žijeme. 

Vedení obce

KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD
• 16 stanovišť s 80 kontejnery po celém katastru Vratislavic 
• můžete třídit papír, plast, sklo, nápojové kartony, kov a oblečení

POPELNICE NA BIOODPAD
• přistavení nádoby a svoz bioodpadu je zdarma
•  občané s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích mohou dostat na 

jedno číslo popisné jednu nádobu 

www.vratislavice.cz/prakticke-informace/odpady

PYTLE NA BIO ODPAD
• o objemu 120 l stojí 25,- Kč 
• o objemu 60 l stojí 15,- Kč
• zakoupit lze ve vratislavickém informačním centru v ulici Nad Školou

ŠTÍTEK NA ODPAD VĚTŠÍCH VELIKOSTÍ 
• lze použít na nábytek, spotřební elektroniku, koberce atd. 
• cena 35,- Kč
• zakoupit lze ve vratislavickém informačním centru v ulici Nad Školou

SBĚRNÝ DVŮR
•  v ulici Ampérova a v ulici Dr. Milady Horákové může každý občan 

Liberce zdarma odložit až 500 kg odpadu za rok

www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/odpadove-hosp-
odarstvi/sberny-dvur-sberne-misto

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Druhé zasedání zastupitelstva MO Liberec 
- Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo 
ve středu 10. dubna v hlavním sále Kul-
turního centra VRATISLAVICE 101010. 
Zastupitelům bylo ke schválení předloženo 
sedmnáct bodů. Na zasedání byli před-
staveni noví vedoucí pracovníci úřadu, 
Ing. Jana Míková - vedoucí ekonomického 
oddělení a Bc. Lukáš Kajínek - vedoucí 
odboru kultury, školství a sportu.   

Přítomní občané upozornili zastupitele na 
neúplnost výroční zprávy sboru dobrovolných 
hasičů za uplynulý rok, která pojednávala pouze 
o jednotce, a poprosili o její doplnění. Zastupi-
telé po krátké diskusi vzali zprávu SDH za rok 
2018 na vědomí a požádali, aby byla doplněna 
o informace týkající se celého sboru. Zastu-
pitelstvo následně schválilo zápisy z jednání 
finančního výboru a přijalo změny ve zřizovacích 
listinách vratislavických školek a ZŠ týkající se 
vymezení svěřeného majetku. Představitelé 

obce rovněž rozhodli o poskytnutí dotací na rok 
2019 pro koupaliště Sluníčko a vratislavické 
hasiče. Dalšími projednávanými body byly prode-
je, směny a darování pozemků. V závěru zasedání 
byly schváleny informace kontrolního výboru.
Detailní informace o průběhu zastupitelstva 
a jak konkrétně hlasovali jednotliví představitelé 
obce, naleznete na webových stránkách 
www.vratislavice.cz v sekci Městský obvod/
Zastupitelstvo/Zápisy. 

Kateřina Hladíková
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PŘIPRAVUJEME PARK NOVÉ 
VRATISLAVICE NA LÉTO

V Parku Nové Vratislavice byl v polovině dubna zahájen letní provoz.  
V rozlehlém volnočasovém areálu je pro návštěvníky kromě stánku s občer-
stvením k dispozici grilovací koutek, odpočinkové louky nebo například pro-
lézací věž a další hrací prvky pro děti. Během dubna jsme zde nainstalovali 
další osvětlení a opravili svítidla poškozená po zimě. Protože se neustále 
snažíme více zatraktivnit veřejná místa, plánujeme zde v nadcházejících 
týdnech ještě vybudovat zastřešení prostoru u elektrického grilu a stínící 
markýzy nad sezením, dvě hřiště na pétanque, stůl na ping pong a prostor 
se sítí pro badminton. Oplocený park pod dohledem kamerového systému 
je přístupný denně od 8:00 do 22:00. 

Vedení obce

Během dubna jsme pokračovali ve zvelebování okolí jezírka na 
Tyršově vrchu. První část revitalizace proběhla už loni v létě, kdy 
jsme prořezali náletové dřeviny a pokáceli nezdravé stromy, celý 
prostor jsme také uklidili a instalovali koš na odpadky. Nyní jsme 
sem pořídili pět nových laviček, zároveň jsme vysadili stromy, 

POKRAČUJEME V REVITALIZACI JEZÍRKA NA TYRŠOVĚ VRCHU 
dřeviny a květiny a provedli finální terénní úpravy. V budoucnu 
ještě uvažujeme o doplnění jezírka dřevěným molem a plůtkem 
nad srázem. Tento prostor pak jistě bude příjemným oddychovým 
místem pro všechny, kteří se procházkou vydají na Tyršův vrch.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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VYTVOŘILI JSME NOVÁ PARKOVACÍ 
MÍSTA NA SÍDLIŠTI 
Protože se na sídlišti Zámecký vrch dlouhodobě potýkáme 
s nedostatkem parkovacích stání, vytipovali jsme plochy, kde 
je možné vybudovat další místa pro parkování. V dubnu jsme 
parkovací záliv v Náhorní ulici rozšířili o další čtyři stání a v ulici 
Dlážděná vzniklo pět nových parkovacích míst. Zároveň pracu-
jeme na projektech dalších dvou parkovacích ploch v této lokalitě.

Pavel Podlipný, 
 vedoucí technického odboru

OPRAVILI JSME DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
A PŘIDALI NOVÉ PRVKY
Na třech místech mezi obytnými domy v Krajní ulici na sídlišti Nové 
Vratislavice prošly revitalizací všechny hrací prvky a dopadové 
plochy. Poškozené vahadlové houpačky, na kterých se už nebylo 
možné houpat, jsme demontovali a zakoupili nové. Opravili jsme 
také původní závěsné houpačky a kolotoč. Dvě pískoviště, která byla 
opakovaně znečišťována nedopalky cigaret a dalšími odpadky, jsme 
byli z hygienických důvodů nuceni odstranit. 

Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

PO REALIZACI

PŘED REALIZACÍ

VYBUDOVALI JSME NOVÉ HŘIŠTĚ 
V Dlážděné ulici na sídlišti Zámecký vrch jsme v dubnu vybu-
dovali zbrusu nové hřiště místo původního pískoviště. Děti si 
zde mohou hrát na dřevěné prolézačce ve tvaru cirkusového 
šapitó, na houpačce ptačí hnízdo, na hrazdě a skákacím 
panákovi. Prostor hřiště ještě doplníme o nové lavičky. 

Lukáš Kajínek, 
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

PO REALIZACI

PŘED REALIZACÍ
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VRATISLAVICE PODPORUJÍ SPORT, 
KULTURU I SOCIÁLNÍ OBLAST
Vratislavice již řadu let rozdělují dotace v oblasti sportu, kultury 
a sociální oblasti a také v tomto roce byly vypsány programy na pod-
poru pravidelné činnosti organizací, na jednorázové akce organizací 
i osob a také na podporu individuálních projektů. Rada Městského 
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém posledním 
březnovém zasedání schválila rozdělení finanční podpory 

z rozpočtu městského obvodu. V tomto roce jsme v rámci dotačních 
programů mezi organizace rozdělili rovných 521 840,- Kč. Těší nás, 
že projektů, které žádají o podporu, rok od roku ve Vratislavicích 
přibývá a jsme rádi, že jsme mohli opět finančně podpořit organi- 
zace, které dlouhodobě pracují s dětmi, mládeží či seniory, velmi si 
jejich práce vážíme.

Vedení obce

DOTACE Z ROZPOČTU NA ROK 2019

ŽADATEL NÁZEV AKCE SCHVÁLENÁ DOTACE

Akademie sportu Liberec, z. s. pravidelná činnost + Sportovní příměstský tábor "Adrenaliňák" 65,000 Kč

Beach Volley Vratislavice n. N., z. s. pravidelná činnost + Beachvolejbal - Pohár Vratislavic 
- přebor mládeže a dospělých 65,000 Kč

Cvičení rodičů s děti Sluníčka, z. s. pravidelná činnost 31,000 Kč
FBC Liberec pravidelná činnost + Dětský den s FBC Liberec 2019 65,000 Kč
Jednota bratrská Vratislavice Rodinné centrum Mozaika + Výjezd Mateřského centra Kamínek 40,000 Kč
Koupaliště Sluníčko, z. s. Country festival u vody 15,000 Kč
Kouzelný svět hlíny, z. s. pravidelná činnost 50,000 Kč
Kulturní sdružení národnostní měnšiny německé v ČR Žádost na provoz a výlety 5,000 Kč

Lubomír Staněk Volejbalový kemp Dřevěnice 10,000 Kč

Outdoor Challenge, z. s. Běh zámeckým parkem / Běh Prosečským hřebenem 2019 15,000 Kč
Runbo Team, z. s. 27. ročník Vratislavický Běhoun 2019 50,000 Kč

Senioři Česká republiky, z. s. - S-art klub Výtavrný kurz kresby a malování pro pokročilé - tvůrčí činnost 
seniorů + Podpora kreativity a jejího rozvoje u žáků ZŠ Vratislavice 9,840 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou pravidelná činnost 36,000 Kč
SK RN Hradec Králové, z. s. Konrádova jedenáctka 2019 15,000 Kč
Turistický spolek seniorů z Vratislavic nad Nisou Senioři seniorům, aby ve stáří nikdo nebyl sám 50,000 Kč
CELKEM 521 840 Kč

CHYSTÁME DALŠÍ OPRAVY KOMUNIKACÍ
Na letošní rok plánujeme celoplošné rekonstrukce silnic v ulicích 
Pobočná, Na Vrších, Tyršův vrch, K Mojžíšovu prameni a také v ulici 
Nad Školou od křižovatky s Tanvaldskou ulicí po křižovatku s ulicí 
Náhorní. Termín realizace těchto oprav bude v rozmezí května až září.  

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

STARÁME SE O NÁŠ HŘBITOV
Lavičky na vratislavickém hřbitově prošly během dubna generální 
opravou. U všech sedmi laviček jsme ošetřili kovou konstrukci speciál-
ním nátěrem a kompletně vyměnili původní poškozená prkna za nová. 
V loňském roce navíc proběhla celková oprava hřbitovní zdi a náležitou 
péči dostala i zdejší zeleň. Věříme, že i díky těmto zásahům bude náš 
hřbitov ještě důstojnějším místem posledního odpočinku.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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V sobotu 13. dubna se v atriu Kulturního centra VRATISLA- 
VICE 101010 konalo tradiční vítání svátků jara Vratislavické 
Velikonoce. Odpoledne plné zábavy, soutěží, tance a zpěvu do-
plnil velikonoční trh, burza knih a tvořivé dílničky pro děti.
V úvodu vystoupily děti ze spolku Cvičení rodičů s dětmi Sluníčka. Na 
pódiu se následně představily všechny vratislavické mateřské školy. 
Písničky a básničky s velikonoční tématikou nejprve zazpívaly a zarecitovaly 
děti z MŠ Lísteček a posléze je vystřídali kamarádi z MŠ Sídliště. 
Součástí Vratislavických Velikonoc byl také trh, kterého se zúčastnilo třináct 
prodejců. V nabídce nechyběly velikonoční pochoutky, medovina, med 
a výrobky z vosku. Návštěvníci si dále mohli zakoupit květinovou jarní 
výzdobu a věnce, výrobky chráněných dílen, keramiku a další velikonoční 
dekorace. V průběhu celého odpoledne probíhaly v multimediálním sále 
kreativní dílny pro malé i velké a pletení pomlázek venku před dílnami. Pro 
všechny dětské návštěvníky připravili členové Komise kultury velikonoční 
soutěže a každý soutěžící obdržel sladkou odměnu. Ve foyer kulturního 
centra se konal již osmý ročník burzy knih. Vedení obce i organizátoři akce 
děkují návštěvníkům za tak pohodovou atmosféru a těší se na další vítání 
svátků jara napřesrok! 

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer

VRATISLAVICKÉ 
VELIKONOCE
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Poslední dubnová noc je neodmyslitelně spjata s pálením 
čarodějnic a ve Vratislavicích se tento pohanský zvyk stal 
velmi oblíbenou tradicí, na kterou rok od roku zavítá stále 
více návštěvníků. Pro ty byla opět přichystána řada soutěží, 
opékání buřtů zdarma, stánky s občerstvením a samozřejmě 
velká vatra na louce nad hasičárnou. Letošní čarodějnickou 
slavnost zakončil velkolepý ohňostroj.
K lampionovému průvodu, který každoročně vyráží v podvečer od 
kulturního centra, se přidaly stovky rodičů s dětmi. Jejich cílem byl 
lesopark, kde na děti čekalo pět soutěžních stanovišť s čarodějnickou 
tématikou. Mohly si zaskákat v kouzelném pytli, vyzkoušet slalom na 
koštěti, házet žáby a myši do kotle, prolézt norou, střílet na netopýry 
a prozkoumat čarodějný kufr. Za každou splněnou disciplínu děti 
dostaly razítko přímo na ruku a po splnění alespoň čtyř úkolů je 
čekala odměna a buřt zdarma, který si mohly s rodiči upéct na ohni. 
Soutěžilo se ale také o nejhezčí masky a nejoriginálnější lampiony. 
Nejmenší návštěvníci navíc mohli tvořit ve výtvarné dílničce nebo si ne-
chat namalovat čarodějné motivy na obličej. Vyvrcholením zábavy bylo 
zapálení třímetrové hranice, na jejímž vrcholu čekaly na upálení čaro- 
dějnice, které vyrobily místní děti. Protože pálení čarodějnic rozhodně 
není jen zábavou pro ty nejmenší, na své si přišli i jejich rodiče. Ty večer 
dostala do varu kapela Cover/Power hrající známé české hity. Na závěr 
rozzářil Vratislavice velkolepý filipojakubský ohňostroj.  

 Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer

VRATISLAVICKÉ 
ČARODĚJNICE 
SE TĚŠÍ VELKÉ 
OBLIBĚ



10



11

SPOLEČNOST Vratislavický zpravodaj

V pátek 22. března proběhl v mateřské škole Lísteček projekt 
reagující na dění současného světa, konkrétně na Světový den vody. 
V průběhu dopoledne děti proudily po budově mateřské školy, ve které 
bylo rozmístěno množství aktivit pojících se k tomuto tématu. Děti se 
díky učitelkami připravenému divadlu dozvěděly zajímavé informace 
o koloběhu vody, vyzkoušely si vodu ztvárnit akvarelem, zúčastnily se 
zajímavých pokusů s vodou, objevily všechna její skupenství a mimo jiné 
i vykoupaly panenky a hrály si s vodními hračkami. Poté následovala do-
brodružná procházka kolem vodárny k pivovarským rybníkům doplněná 
vyprávěním o životě v českých vodách. Zpestřením dne byl také pitný 
režim, který se pro dnešní den nesl ve jménu ochucených vod – s mátou, 
meduňkou, citronem, pomerančem či okurkou. Nejvíce pozitivních ohlasů 
měla „okurková limonáda“, kterou připravila slečna kuchařka dle vlastního 
receptu. Cílem celého projektu nebyly hmotné výrobky, nýbrž cenné in-
formace o důležitosti vody pro nás lidi i ostatní živočichy na planetě. Děti 
přišly hravou formou na to, že voda není samozřejmost, že za ni neseme 
zodpovědnost a že je nutné s ní zacházet šetrně.

Kolektiv učitelek MŠ Lísteček – Východní

DEN VODY V MŠ LÍSTEČEK

KDYŽ SE JARO PROBOUZÍ
Děti z mateřské školy Lísteček - Donská odemkly klíčem jaro 
a přivítaly tak další roční období. Všichni jsme se proměnili 
v malé zahradníky, na slunné terase jsme zasadili jarní květiny 
a za okny pěstujeme řeřichu, sazeničky rajčat, dýně a cukety. 
To vše zasadíme do velkých dřevěných truhlíků, které si 
společně vyrábíme. Jaro se však netýká jen rostlin, ale také 
zvířátek, rodí se mláďata. A k nám do školky jednoho krásného 
dne dorazila na návštěvu dvě jehňátka – Tygřík a Anežka. 
Na jeden den se z nás stali malí farmáři a my se o ně museli 
postarat, k čemuž patřilo i jejich krmení z láhve. Jsme moc rádi, 
že jsme měli možnost naplno si užít novou zkušenost, která 
v dětech podporuje přirozenou zvídavost a pocit sounáležitosti 
s živou přírodou.

Kolektiv MŠ Lísteček – Donská

NÁVŠTĚVY PŘEDŠKOLÁČKŮ V ZŠ
S blížícím se zápisem do 1. tříd mají děti z MŠ Sídliště tradičně 
umožněno navštívit 1. třídy vratislavické ZŠ. Vedení školy nám 
každoročně vyjde vstříc a setkání zorganizuje. Děti se těší, že uvidí 
své kamarády, kteří mateřskou školu opustili před necelým rokem. 
Pokaždé společně žasneme nad vším, co se prvňáčci stihli naučit 
a ti se předhánějí se v tom, co ukáží budoucím školákům. Předškolá-
ci si mají možnost vyzkoušet matematiku či český jazyk, posadit se 
do školních lavic nebo pracovat před tabulí. Zjistí, že vše se děje 
nenásilnou a hravou formou. Pozitivně hodnotíme možnost ještě 
před zápisem navštívit prostory školy, seznámit se s třídami a vlíd-
nými učitelkami.

Mgr. Hana Šimková, ředitelka MŠ Sídliště
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DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Dne 10. dubna 2019 proběhlo Oblastní kolo dopravní soutěže 
mladých cyklistů na Dopravním hřišti v Liberci. V soutěži naši školu 
reprezentovala dvě družstva. Každý účastník soutěžil ve čtyřech disci-
plínách. První dvě teoretické disciplíny zkoušely znalosti z dopravní 
výchovy a ze základů první pomoci. Další dvě disciplíny byly již 
akčnější, jednalo se o průjezd dopravním hřištěm dle pravidel 
silničního provozu a jízdu zručnosti na kole s mnoha zapeklitými 
překážkami. Žáci druhého stupně nakonec vybojovali krásné třetí 
místo. Žákům prvního stupně se zadařilo ještě lépe a ve své kategorii 
získali místo první. Postupují do dalšího kola soutěže.  Žákům děku-
jeme za skvělou reprezentaci školy a ještě jednou gratulujeme!

Mgr. Bc. Hana Krákorová

Zajímavé projektové vyučování si užili v úterý 2. dubna žáci třídy 3. B. 
V rámci Mezinárodního dne dětské knihy se seznámili nejen s celým 
procesem výroby, ale i s kompletní cestou knihy od pera autora až do 
knihkupectví ke čtenáři. Dále si mohli vyzkoušet práci spisovatele či 
ilustrátora a v neposlední řadě odhalovali skrytá tajemství své oblíbené 
knihy. Cílem projektu bylo zejména motivovat děti ke čtení knih a pozi-
tivnímu vztahu k literatuře jako takové.

Mgr. Jolana Hegedüsová

Na konci března se konala celorepubliková soutěž Matematický Klokan. 
Kategorie pro 2. - 3. třídy zvané Cvrček se zúčastnilo 178 žáků 
a celkem mohli získat 90 bodů. Tuto kategorii vyhrál Lukáš Sudek s 68 
body za 3.E, na druhém místě byl Filip Semotjuk s 63 body ze 3.A 
a 3. - 5. místo obsadil Matěj Matula ze 3.A, Emma Zbránková, 3.B 
a Caelan Middlkoop, 3.B s 62 body.  V kategorii Klokánek pro 4. - 5. 
třídy soutěžilo 127 žáků a maximální počet bodů byl 120. Na 1. místě se 
umístila Viktorie Vraštilová s 91 body ze 4.B, na druhém místě Domča 
Chuchlová, 87 bodů z 5.D a na 3. místě Lucia Hanzely s 86 body 
z 5.A.  Celkem se tedy celé soutěže zúčastnilo 305 žáků z 1. stupně. 
Nejúspěšnější řešitelé obdrželi drobné ceny a pokud je vyberou, 
zúčastní se dalšího kola. Všem řešitelům děkuji za účast.

Mgr. Zuzana Vraná

V rámci oslav Dne Země se žáci 6. a 7. ročníku vydali po stopách 
pramenů a studánek v blízkém okolí Vratislavic nad Nisou. Žáci při 
terénní výuce realizovali geografický průzkum Rohanova pramene 
a nepojmenovaného pramene zásobující retenční nádrž pod 
Císařským kamenem. Cílem projektového dne bylo žáky naučit 
pracovat různými výzkumnými metodami – od sběru dat v terénu, 
práci s odbornými přístroji, k samotnému vyhodnocení získaných 
dat a naměřených hodnot formou pracovních listů zaměřených na 
srovnání dvou poměrně vzdáleností blízkých pramenů, ale přece 
odlišných.

Mgr. Markéta Pacltová, Mgr. Lada Slámová

DEN ZEMĚ – PRAMENY 
VE VRATISLAVICÍCH

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTSKÉ KNIHY

MATEMATICKÝ KLOKAN
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KVĚTEN 
MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2019 – 
STŘEDA 15. KVĚTNA 
Přijďte podpořit ve středu 15. května do 
naší knihovny 23. ročník celonárodní veřej- 
né sbírky Český den proti rakovině. Český 
den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, 
která se pravidelně koná již od roku 1996. 
Hlavním tématem letošní sbírky jsou nádorová 
onemocnění plic. Každé dvě hodiny si u nás 
rakovina plic vyžádá lidský život. Přitom 80 
až 90 % pacientů s tímto onemocněním jsou 
kuřáci. Od doby, kdy se cigarety začaly masově vyrábět (1880), 
zahubily víc lidí než obě dvě světové války. V knihovně proběhne 
prodej žlutých kvítků (tentokrát se stužkou barvy meruňky) a budou 
se rozdávat letáčky s informacemi o prevenci rakoviny. Zakoupením 
kytičky v minimální hodnotě 20,- Kč umožníte Lize proti rakovině 
Praha plnit své poslání: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu 
života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum 
a přispívat k vybavení onkologických pracovišť. Děkujeme!

BURZA KNIH 2019
Děkuje všem, kteří se přišli podívat na burzu knih v KC VRATISLA- 
VICE 101010, která se konala v rámci Vratislavických Velikonoc. 
Nabízely jsme za symbolickou korunu vyřazené časopisy a knihy 
z našeho knižního fondu a darované knihy, které jsme naopak do 
našeho fondu nezařadily. Výtěžek z prodeje opět putoval do útulku 
pro psy AzylPes Krásný Les.

NOVÉ KNIHY VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ:
Hodiny z olova, Radka Denemarková - Rozsáhlý román 
inspirovaný autorčinými pobyty v Číně. Do osudu několika rodin 
odlišných generací z evropských zemí i sociálních vrstev zasáhne 
tatáž rozhodující věta. Český podnikatel, jeho manželka a dospíva-
jící dcera, ruský diplomat, francouzský literát, studentka kaligrafie, 
kuchař a řada dalších hrdinů. A jejich rodinná traumata, krize... 
/Magnezia Litera 2019/
Bydlíme!, Jiří Dvořák - Interaktivní knížka na čtení, prohlížení 
a zkoumání s ilustracemi geniálně vybudovaných obydlí lidí i zvířat. 
Přes zelenou fólii uvidíte svět lidí, přes červenou svět zvířat a dohro-
mady... dohromady je to legrace…/Nejkrásnější česká kniha 2019/.

Recyklovaná kuchařka Jitky Rákosníkové: Moderní domác-
nost beze zbytku - Kuchařka je průvodcem pro neplýtvání všemi 
základními skupinami potravin: pečivem, masem, luštěninami, rýží 
a obilovinami, mléčnými výrobky, bramborami a zeleninou.
Základem knihy je přes 40 velkých receptů z české i světové 
kuchyně – z autorčiny domácí zkušenosti i rodinných pokladů 
 z cest i z inspirace zahraničními kuchaři – a k tomu autorka sype 
z rukávu bezpočet užitečných variací a „metamorfóz“, díky kterým 
budete moci chutně a vtipně „zrecyklovat zbytky“ a ještě rozšířit svůj 
kuchařský repertoár.

M. Fizková, H. Brestovanská
a B. Šafránová, knihovnice

POZVÁNKA NA TVOŘIVOU DÍLNU
Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí chvíli aktivně odpočinout, ve 
čtvrtek 16. května od 15:00 – 18.00 do multimediálního sálu v KC 
VRATISLAVICE 101010 na tvořivou dílnu, ve které si budete moct 
vyrobit hudební nástroje. Vzájemně se obohatíme o nápady a je- 

dnoznačně budeme rozvíjet fantazii. Popovídáme si o lidové tvořivo- 
sti, lidových nástrojích a uslyšíte zvuk, který dokáží vyloudit flétny ze 
zvířecích rohů. Přijďte si společně zamuzicírovat, těšíme se na Vás!

 Jana Zástěrová
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VELIKONOČNÍ VESELICE
Letos v úterý 9. dubna byl nádherný jarní den. I to slunečné počasí 
určitě trochu přispělo k tomu, že se na předvelikonoční veselici 
dostavil hojný počet vratislavických seniorů. Svátečně vyzdobené 
stoly a velká kytice kvetoucích větví plané třešně a zlatého deště 
spolu s pučícím modřínem ve skleněném džbánu dotvořily jarní 
atmosféru. Obsluhy se jako obvykle ujaly členky Komise komunitního 
plánování. Na stolech samozřejmě nechyběla ani tradiční žlutá 
kuřátka. K tanci i k poslechu tentokrát zahrál orchestr Náznaky 
s dvěma skvělými zpěvačkami. Hudba ale zřejmě trošku podcenila 
temperament a energii zdejších „dříve narozených“. Ti totiž o nějaké 
jarní únavě nemají ani páru a po známých, krásných ale pomalejších 
melodiích stále očekávali něco svižnějšího. Toho se k závěru dočkali, 
a tak snad můžeme říci – konec dobrý – všechno dobré.  

Gisa Tichá

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

15. 5. 2019 
ODJEZD 9:45

MHD Fügnerova č. 11, Jablonec nad Nisou – Čížkovice 
– Železný Brod, vedoucí paní Lžíčařová, náročnost 2

22. 5. 2019 
SRAZ 7:00

Restaurace Svoboda. Hradec Králové a okolí
vedoucí paní Křížová

29. 5. 2019 
ODJEZD 8:30

ČSAD Liberec, Dlouhý most - Pláně
vedoucí paní Beranová, náročnost 2

5. 6. 2019 
SRAZ 7:00

Restaurace Svoboda, Jizerské hory - Polsko
vedoucí pan Vitto

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

JUBILANTI

ÚNOR 2019
 70 let

Zdeňka Bulířová

BŘEZEN 2019
 70 let

Karla Havlíková   
Alena Marušková  

Anna Štekrová   
   75 let 

Antonín Livora
   80 let 

Bohuslav Šic  
Erhard Eppert
Helga Králová    

 90 let 
Růžena Kněbortová 

91 let 
Mária Kršáková 

92 let 
Josef Turek

  93 let 
Jaroslava Janatová

 95 let 
Libuše Straková

Komise komunitního plánování zve všechny vratislavické seniory 
na posezení při hudbě a opékání buřtů ve čtvrtek 23. května 
od 16 hod. v zámeckém parku. O tu správnou táborákovou 
atmosféru se postará „country sešlost“, která Vás bavila už 
v loňském roce.

(red)

TÁBORÁK PRO SENIORY 
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

WORKSHOP: FOTÍME GLAMOUR 
A FASHION

Délka kurzu je přibližně 7 hodin. Pořádá: LŠF Liberec, s.r.o.
Chcete poznat, jak se fotí skutečné fashion s modelkami? Přijďte 
si pořídit skvělé snímky půvabných dívek pod vedením Šimona 
Pikouse, vítěze Czech Press Photo v kategorii Portret single 2016.

12. 5. od 10:00 hod.
Vstupné:   2990 Kč

Jaké jsou možnosti homeopatie při potížích pohybového aparátu 
pohledem lékařky. Přednáší MUDr. Dagmar Nováková, večerem provází 
MUDr. Jana Všetičková. 

PŘEDNÁŠKA: HOMEOPATIE PŘI 
BOLESTECH ZAD A KLOUBŮ

20. 5. od 18:00 hod.
Vstupné:   50 Kč

DIVADLO: CAVEWOMAN 

FILMOVÝ KLUB: ÚSMĚVY SMUTNÝCH 
MUŽŮ

Pokračování kultovního Cavemana, aneb souboj pohlaví ženskou 
perspektivou. Pořadatel: Point s.r.o.

Příběhy úspěšných mužů, kteří se přes dno lahve dostali na 
samotné dno.

Foto: lsfliberec.cz

Foto: Bontonfilm

11. 6. od 19:30 hod.
Vstupné:   350 Kč

22. 5. od 19:30 hod.
Vstupné:   70 Kč

24. 6. – 28. 6. od 19:30 hod.
Vstupné:   70 Kč v předprodeji 

 90 Kč na místě 
jednotlivá představení 

DIVADLO: VRATISLAVICKÉ 
DIVADELNÍ LÉTO

24. 6. VELKÉ DIVADLO MALÉHO SVĚTA
Studentské představení DS STOPA na motivy barokní komedie.

25. 6. OPONA NAHORU
DS Chrastava s anglickou situační komedií z divadelního prostředí.

26. 6. PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO
DS J. J. Kolár z Poniklé s legendární černou komedií o skorovraždě, 
buchtách a svatbě.

27. 6. ANI ZA MILION
Detektivní komedie hrádeckého DS Pohoda z přímořského majáku.

28. 6. ROZMARNÝ DUCH
Anglickou duchařskou komedie o tom, že není radno zahrávat 
si s okultními vědami, sehraje L.S.D.

Foto: KC
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Jak dlouho jste u městské policie?
Celkem jedenáct let, z toho dva roky tady ve 
Vratislavicích.
Jak často dohlížíte na pořádek v naší obci?
Jsem zde denně od pondělí do pátku a jednou 
měsíčně také o víkendu. Záleží ale také na 
akcích, které se ve Vratislavicích konají. 
Například během pálení čarodějnic jsem si 
naplánoval noční službu, abych tady mohl být. 
Popište mi Váš běžný pracovní den.
Ráno zajišťuji spolu s dobrovolnicí, která 
pomáhá na přechodu, bezpečnost dětí na cestě 
do školy. Já koriguji dopravu nebo kontroluji 
okolí, aby se u školy nepohybovala nějaká 
problémová osoba, ale ty se zde naštěstí 
nevyskytují. Pak už je to vždy různé. Někdy mám 
seznam věcí, které musím vyřešit. Například 
dnes jsme měli upozornění od kolegů z noční 
směny, že na sídlišti byly problémy se zapar- 
kovanými auty, kdy se nedalo skoro ani projet. 
To jsem řešil teď. Dále mám oznámení na černou 
skládku u garáží, takže půjdeme zjistit pachatele. 
Pokud nemám nahlášené žádné události, projdu 
si obě sídliště, okolí hřbitova nebo Tyršova 
vrchu. Zkrátka chodím po celých Vratislavicích 
a hledám si věci sám.
Dnes jste tady s kolegou, působíte u nás 
sám nebo ve dvou?
Já jsem sám, a to buď pěší nebo za pěkného 
počasí na skútru. Pokud to jde, spojíme se 
s kolegou, abychom měli k dispozici auto a díky 
tomu jsme schopni obstarat větší část. Když 

jsem pěší, často se nedostanu například 
k hranicím s Prosečí, atd. Pokud se domlu-
víme s kolegou, který je okrskářem v Roch-
licích, objíždíme potřebné události spolu.
Kdo zde dohlíží na pořádek, když nejste 
ve službě?
Běžnou hlídkovou činnost zde provádím sám 
a pokud tu nejsem, jezdí sem na zavolání 
hlídky z centra. 

S jakými problémy se u nás nejčastěji 
setkáváte?
Ve Vratislavicích je asi největší problém 
s dopravou. Na sídlišti Zámecký vrch je hod-
ně aut, ale málo parkovacích míst, takže nej- 
častěji řeším přestupky týkající se parkování. 
Jsou tedy Vratislavice z Vašeho pohledu 
bezpečnou obcí?

Důsledná práce vratislavického strážníka Petra Šantavého byla v polovině 
března oceněna na výroční poradě Městské policie Liberec, kde mu liberecký 
primátor Jaroslav Zámečník udělil poděkování za příkladný přístup ke 
svěřeným povinnostem. Petr Šantavý dohlíží na bezpečnost ve vratisla- 
vických ulicích už téměř dva roky a díky každodenním pochůzkám po 
Vratislavicích velice dobře zná problémy naší obce. 

STRÁŽNÍK PETR ŠANTAVÝ: 
„VRATISLAVICE JSOU 
 BEZPEČNOU OBCÍ“ 

Myslím si, že Vratislavice jsou v současné době 
velice bezpečnou obcí. Řeším například jen 
minimální počet událostí vykradení vozidel. 
Samozřejmě celkovou statistiku mají kolegové 
z Policie ČR, ale podle mých informací je zde 
minimum trestné činnosti. Můj předchůdce 
si například stěžoval na injekční stříkačky 
v parku, ale já jich za celou dobu, co jsem ve 
Vratislavicích, našel maximálně pět. Je tu vážně 
bezpečno. 
Minulý měsíc jste dostal poděkování od 
primátora, za co to bylo?
Šlo o kompletní shrnutí mé práce. Nedokážu 
to přesně říct, protože mi bylo uděleno a sám 
bych svou práci hodnotit nechtěl. Osobně si 
myslím, že největší roli v tom sehrálo, že neřeším 
například špatně zaparkovaná auta na sídlišti 
pouze tím způsobem, že bych chodil a jen dával 
pokuty. Není to z mé strany pouze ta pasivní 
stránka řešení daného problému. Ale spíš hod-
ně komunikuji s úřadem a společně se snažíme 
pro lidi zajistit alternativu, aby měli kde jinde 
stát. Řešíme s úřadem možnosti, kde vybudovat 
další parkovací stání. Musím říct, že ta spo-
lupráce je úžasná. Byl jsem pozván i na schůzky 
s architektem a společně s ním a zástupci Vra-
tislavic jsme chodili po katastru a konzultovali, 
kde by bylo vhodné vytvořit nová parkovací 
místa, aby nedocházelo k dalším kolizím.
Jak se Vám služba ve Vratislavicích líbí?
Moc! Opravdu hodně.

 Kateřina Hladíková

MP LIBEREC HLEDÁ NOVÉ STRÁŽNÍKY!
Novým uchazečům nabízí náborový příspěvek ve výši až 100 000 korun. 
Finanční bonus má sloužit jako motivace i zatraktivnění pro obsazování 
pracovních míst strážníků. Na nováčky čekají i další zaměstnanecké 
benefity jako je pět týdnů dovolené, příspěvky na stravu, čtyři dny 

sociálního volna a další zaměstnanecké výhody. Zájemci musí mít přinej- 
menším středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a očekává se 
od nich bezúhonnost a spolehlivost. Věková hranice je stanovena na 18 let. 
Více podrobností pro uchazeče o pracovní pozici strážníka najdete na webu 
mpliberec.cz v sekci Práce u městské policie.
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S posledním dubnovým víkendem a dalším z tradičních úklidů 
Zauhlovačky přišlo do věže jaro a spolek AvantgArt otevřel již 
čtvrtou sezónu ve stínu této vratislavické dominanty. V letošním 
roce slaví zachránci Zauhlovačky 200 let od narození Ignaze 

Nisa park je venkovní zábavní park pro děti i dospělé v krásném 
přírodním prostředí nabízející vyžití a bezpečný prostor pro celou 
rodinu. V provozu je od jara do podzimu denně od 9 do 19 hodin, 
a to vždy za příznivého počasí bez deště a teplotě nad 15 stupňů. 
V Nisa parku jsou Vám k dispozici vzduchové trampolíny, spousty 
herních prvků z akátového dřeva, písečná pláž s bílým karibským 
pískem a vodní postelí, griloviště, ohniště, zázemí pro rodinné 
a narozeninové oslavy a setkání, místa na opalování stejně jako stín 
pod vzrostlými stromy. Našim návštěvníkům rovněž nabízíme kvalitní 
občerstvení a sociální zázemí. 
Od roku 2010, kdy jsme jako občanské sdružení Dětský sen získali 
od městské části Vratislavice do pronájmu zbořeniště kina a neu-
držovaný park, jsme zde začali budovat hřiště U kina. Od té doby 
každým rokem rozšiřujeme nabídku vyžití na hřišti a zkvalitňujeme 

SPOLEK AVANTGARD ZVE DO ZAUHLOVAČKY 

RODINNÝ ZÁBAVNÍ AREÁL NISA PARK ZAHÁJIL SEZÓNU

Ginzkey, zakladatele továrny na výrobu koberců a dek, který 
proslavil Vratislavice nad Nisou po celém světě. U této příležitosti 
pořádá spolek několik tematicky zaměřených akcí, z nichž první 
zavede diváky do světa. Těšit se můžete na vyprávění cyklistky 
Aleny, která během šesti měsíců procestovala půl Evropy, od 
Estonska až po Španělsko na svém kole, a má stovky zážitků 
a fotografií, o které se s návštěvníky věže ráda podělí už 22. 5. 
2019 v 18:00. Další příležitost k navštívení vodárenské věže se 
naskytne 8. 6. 2019, kdy spolek AvantgArt pořádá čtvrtý ročník 
benefičního open air festivalu Otevíráme Zauhlovačku. Bohatý 
program, skvělé jídlo a pití, vystoupení hudebních skupin, zábava 
pro děti i dospělé a prohlídky věže. Na to všechno a mnohem více 
se můžete těšit už na začátku června. Nechcete-li propásnout 
žádnou z akcí spolku AvantgArt, sledujte facebook Zauhlovačky 
nebo www.zauhlovacka.cz

Text: Miroslav Prousek
Foto: AvantgArt

naše služby. Díky symbolickému nájmu od městské části jsme schop-
ni reinvestovat veškeré příjmy z areálu zpět do jeho údržby a rozvoje 
a každý rok přidáváme nové atrakce. V letošním roce jsme doplnili tři 
nové trampolíny, vyměnili plachty na všech stávajících a začali s reno- 
vací původních dřevěných prvků a sociálního zařízení. Chystáme ale 
také jedno velké překvapení na léto. Na toto všechno vynakládáme 
nemalé finanční prostředky. Spolek Dětský sen navíc nečerpá 
žádné dotace a vše buduje a provozuje pouze ze zisku z provozu. 
Nemůžeme si tedy dovolit dlouhodobě hospodařit se ztrátou. Pro 
letošek jsme tedy nuceni zvýšit cenu vstupného, a pokrýt tak zvyšující 
se ceny energií, rostoucí mzdy a odpisy nemalých investic. Pro 
jednorázové návštěvníky je nově cena 80,- Kč / den a pro naše stálé 
zákazníky při zakoupení 10 vstupů je to 65,- Kč. Věříme, že to jako 
naši věrní návštěvníci pochopíte a budete nás i nadále podporovat. 
Neděláte to ale jen pro sebe. Do našeho areálu mají a vždy budou 
mít vstup ZDARMA všichni životem znevýhodnění lidé s jakýmkoliv 
zdravotním hendikepem, a to i včetně doprovodu, stejně jako děti 
z dětských domovů a pěstounské rodiny.
Každý z Vás, kdo má chuť, nebo nemá finanční prostředky, má pak 
možnost stát se aktivním podporovatelem Nisa parku, přiložit ruku 
k dílu a vstupné pro své blízké ZDARMA si nějakou prospěšnou 
formou odpracovat, stačí se ozvat. Vše důležité najdete na 
www.nisapark.cz a aktuální informace na Facebookovém profilu 
Nisa parku.

Jiřinka Bělohradská,
předsedkyně spolku Dětský sen z.s.
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CELIA – život bez lepku o.p.s.  
 

pořádá 
 

pod záštitou MUDr. Přemysla Sobotky,  
náměstka hejtmana Libereckého kraje pro resort zdravotnictví  

 

13. Májový koncert 
 

Vystoupí: 

 

16. května 2019 v 17:00 
v sále pod Kaplí Vzkříšení – Vratislavice  

 

Vstupné dobrovolné 
 

Součástí programu bude ochutnávka bezlepkových potravin, 
poradna na téma celiakie a bezlepkové diety a možnost testování 

na celiakii rychlými testy Biocard Celiac Test. 
  

                     

U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE CELIAKIE 
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Program v kostele Nejsvětější Trojice
TANVALDSKÁ 51, TRAM 5, 11 (ZAST. VRATISLAVICE KOSTEL)

16:00 – 22:00 Návštěva kostelní věže
17:30 – 18:30 Gospel Generation - gospelové zpěvy pěveckého souboru
18:45 – 19:15 Co vidíme v kostele - komentovaná prohlídka 
19:30 – 19:45 Pozdrav jaru - pěvecký sbor Zpívající Blechy při ZŠ Vratislavice
20:00 – 20:30 Co vidíme v kostele - komentovaná prohlídka 
20:35 – 21:00 Řeč varhan - prohlídka varhan s krátkou ukázkou hudby
21:15 – 22:00 Najdi si chvilku - čas ke ztišení, přemýšlení a modlitbě 
18:00 – 22:00   Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich záležitostí 

k přímluvným modlitbám (za nemocné, rodiny, za zemřelé, atd.)

Program v kapli Vzkříšení
TANVALDSKÁ 51, TRAM 5, 11 (ZAST. VRATISLAVICE KOSTEL)

16:30 – 17:00 Modlitba růžence
17:00 – 17:45 Mše svatá 
18:00 – 18:30 Modlitby z archy aneb na lodi je živo! - program pro malé i velké
18:40 – 19:15 Večerníček v kapli - biblický příběh pro děti 
19:30 – 20:30 Liturgický letokruh - pěvecký soubor I Dilettanti z Prahy
20:40 – 21:10 Komentovaná prohlídka kaple
21:20 – 21:50 Varhanní concertino - ztišení v kapli za tónů varhan
16:30 – 22:00  Po celou dobu večera, mimo konání jednotlivých programů, je příležitost 

k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání Vašich záležitostí 
k přímluvným modlitbám (za nemocné, za rodiny, atd.)

Program v sále pod kaplí
18:00 – 21:00 Výtvarná dílnička pro děti
18:00 – 21:00 Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Vratislavice n.N.
18:00 – 21:00 Kavárna pod kaplí
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PŘIPRAVUJEME DALŠÍ ROČNÍK VRATISLAVICKÉHO BĚHOUNA 

ZUZANA KOCUMOVÁ SE PROBĚHALA Z BĚHOUNA AŽ NA OLYMPIÁDU 

Po loňském úspěšném návratu Vratislavického Běhouna na běžeckou 
scénu se bude v sobotu 18. května konat na koupališti Sluníčko již 27. 
ročník tohoto oblíbeného legendárního závodu a současně i 23. ročník 
přespolního běhu o Putovní pohár starosty Vratislavic nad Nisou.
Srdečně vás zveme - závodit bude moci opět každý – od batolete až 
po seniora. Připraveno bude několik dětských kategorií (trasy od 50 m 
po 1,8 km), kategorie dospělých a veteránů na 5 km a hlavní závod na 
10 km. Dětské závody proběhnou přímo v areálu koupaliště Sluníčko 
a jeho okolí, první kategorie odstartují v 9:30. Pro děti bude připraven 
také doprovodný program a dětská tombola. Závody na 5 a 10 km pak 
odstartují ve 13:00 a tratě povedou po polních a lesních cestách v 

krásném prostředí prosečského hřebene. Máme připraveny věcné 
ceny pro první tři závodníky v každé kategorii i pro nejstaršího účastní-
ka závodu. Každý závodník obdrží také pěknou účastnickou medaili 
a zajištěno bude též občerstvení.
Děti až do ročníku 2004 mají startovné ZDARMA, při online registraci 
do 15. 5. je startovné běhu na 5 km 100 Kč a na 10 km 150 Kč. Na 
místě pak navýšeno o 50 Kč. Za organizátory moc prosíme o online 
registrace předem, a to i u dětí – vše pro urychlení prezentací před 
jednotlivými starty. Veškeré aktuální informace naleznete na 
www.runboteam.cz a na FB události Vratislavický Běhoun 2019.

 Za organizační spolek RunBo Team, Miroslav Habel

Zuzko, jestlipak víš, kolikrát jsi se zúčastnila Vratislavického 
Běhouna, a kdy to bylo poprvé?
Přesně ti to neřeknu, ale zkusím tipnout - 12 x a poprvé 1990? Vždy 
jsme to měli jako rodinnou akci, ale statistiky jsem si nevedla. (smích) 
Bylo to 13 x a poprvé jsi běžela již v roce 1988 hned při prvním ročníku. 
Tak to jsem byla docela blízko.  
Ano, začala jsi ho běhat ještě jako mladší žákyně a proběhala 
ses všemi jeho kategoriemi až mezi ženy. Jak na tyto závody ve 
Vratislavicích vzpomínáš?
Když jsem byla malá, jezdili jsme sem s celou rodinou. Napřed jsme si 
odběhly své se sestrou, pak povzbuzovali rodiče. Pamatuji si ještě starty 
jak v sídlišti, tak i u Sluníčka. Nejraději jsem měla ty dětské tratě, které 
vedly kolem rybníků. Důvod je jednoduchý, moc nemusím a nikdy jsem 
nemusela asfalt. 
Tak to tě potěším, trasy dospělých jsou nově vedeny po asfaltu pouze 
na závěrečných asi 300 m. Co říkáš tomu, že se závod opět koná?
Jsem hrozně ráda, že si běh a běžecké závody zase našly své příznivce. 
Pamatuji si množství závodníků v prvních ročnících a pak trochu 
skomírající účast, když jsem občas běžela už jako žena. Jsem tedy moc 
ráda, že „Běhoun“ zase ožívá, mám závody ráda právě kvůli atmosféře, 
a tu zkrátka dělají lidi, účastníci - a samozřejmě přátelský organizační tým. 

O Vratislavickém Běhounu jsme si povídali s jeho mno-
honásobnou účastnicí a také bývalou českou reprezent-
antkou v běhu na lyžích Zuzanou Kocumovou.

Stejně jako v historii je závod zaměřen na mnoho dětských kate-
gorií. Co bys vzkázala dětem, které třeba váhají, zda to zvládnou?
Ať se nebojí, závod není nic, kde by šlo o život. Je to zkrátka hra, 
a daleko zábavnější, než sedět doma u počítače! Člověk si právě na 
těchto akcích může najít kamarády, které baví stejné věci a nakonec 
zjistí, že tato přátelství trvají i v dospělosti.
Kromě tebe se Vratislavického Běhounu účastnila i tvá rodi-
na – maminka, tatínek i sestra Karin. Kolikrát myslíš, že jste se 
celkem závodu zúčastnili? 
Vynásobit mou účast čtyřmi by bylo moc snadné, ale vím, že jsem 
běhala i v době, kdy se už sestra a máma zase tolik do závodění nehr-
nuly... Takže opět tipnu - 30 x? 
Bylo to víckrát, dohromady jste absolvovali 36 závodů a z toho 
posbírali 32 medailí. Jste bezesporu nejúspěšnější rodinou 
v historii závodu. Běhá ještě tatínek a myslíš, že by přijal naši 
pozvánku zaběhnout si „Běhouna“ i nyní? 
Běhá, i když už méně než dřív. Měl pár zdravotních přestávek, ale mys-
lím, že letošní ročník a přihláška by mohly být tou správnou motivací. 
Aktivní je stále, na svých 74 let je pořád ve skvělé kondici a myslím, že 
ho přemluvím.
Pokud je to tak, moc by nás potěšilo přivítat tatínka, tebe 
i sestru Karin na letošním ročníku. Mám takový nápad - loni jsme 
do síně slávy Vratislavického Běhouna uvedli jeho nestora, Ivana 
Charypara, který byl u všech ročníků od počátku, ať již jako běžec 
nebo jako pořadatel. A on si i ve svých 75 letech zaběhl 5 km 
trasu. Rádi bychom tak letos do síně slávy uvedli právě rodinu 
Kocumů za vaši mnohonásobnou účast. Co tomu říkáš? 
Mně se ten nápad líbí a zkusím všechny ještě žijící členy naší rodiny na 
start dostat - a třeba ještě někoho navíc. 
Co bys popřála 27. ročníku Vratislavického Běhouna?
Spoustu spokojených účastníků, a to od dětských kategorií až po 
veterány, a protože běh je venkovní sport, tak krásné slunečné, ale 
svěží běžecké počasí. A protože nic nejde úplně bez peněz, tak 
i štědré a běžecky zapálené sponzory, aby se Vratislavický Běhoun 
mohl konat opět dalších mnoho let. 
 

Za organizátory RunBo Team Miroslav Habel
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Na 13. Mistrovství ČR Vem Camará Capoeira, které se konalo na 
začátku dubna v sousedním Jablonci nad Nisou, se sjelo přes sto 
závodníků. I přes takto silnou konkurenci se podařilo teprve šestnácti-
letému Matyášovi Tomínovi z Vratislavic vybojovat v nejpočetnější a velmi 
vyrovnané kategorii Dospělí B úžasné druhé místo. 

(red)

Vratislavická dálková plavkyně Markéta Pechová se důkladně připravuje 
na plánované letní přeplavání kanálu La Manche. Intenzivní trénink zúročila 
na závodech Námořní Míle, které se konaly 20. dubna v Kladně. Během 
obou závodů, které zde handicapovaná plavkyně absolvovala, pokořila 
svůj osobní rekord. Jednu námořní míli uplavala v čase 29:51 a závod 
vyhrála, dvě námořní míle zvládla za 1 hod. a 1 min. a skončila druhá. 
   

(red)

AEROBIČKY Z ASL ÚSPĚŠNĚ 
ODSTARTOVALY NOVOU ZÁVODNÍ 
SEZÓNU 2019
První jarní měsíc odstartoval dívkám z Akademie sportu Liberec 
novou závodní sezónu, která by podle prvních vlaštoviček mohla 
být minimálně tak úspěšná jako ta loňská. Na závodech Mistry 
s Mistry sklidila první velký úspěch ve sportovním aerobiku (jednot-
livkyň) Karolína Netušilová, která se umístila na krásném 11. místě 
(z 37. soutěžících). Série závodů (tzv. „tour“) odstartovala rovněž 
závodním skupinám na stepech. Spartanky, naše mladší závodnice 
na stepech, na prvních závodech v Nymburce vybojovaly krásné 3. 
místo, o dva týdny později své síly opět změřily s poměrně nabitou 
konkurencí a z Jičína si přivezly skvělé 2. místo. Starší „stepařky“ se 
svou sestavou Gejša ze svých prvních závodů, které se uskutečnily 
v Praze, přivezly úžasné 3. místo. O pár dní později se však postaraly 
o první zlatý úspěch letošní sezóny a v Kutné Hoře vybojovaly příčku 
nejvyšší – zlaté 1. místo. Ani následující víkendy nebudou závodnice 
ASL ve sportovním a step aerobiku zahálet a rozjedou se opět do 
různých koutů republiky, aby změřily své síly s ostatní konkurencí. 
Těšíme se tak na další krásné výkony a společné závodní okamžiky!

Za ASL trenérky Nika a Míša

CAPOEIRISTA Z VRATISLAVIC PŘIVEZL 
Z MČR STŘÍBRO 

PŘÍPRAVA NA KANÁL LA MANCHE NESE 
OVOCE
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TJ JISKRA
SVĚTOVÝ BEACH

V první řadě bychom chtěli pozvat všechny členy našeho spolku na 
Valnou Hromadu 2019, která se koná 10. 5. 2019 od 18.00 v kavárně 
101010. Na programu je v neposlední řadě i volba výboru na nové funkční 
období. Jarní část fotbalové sezóny již začala také pro naše přípravky. 
Jako první nastoupily do turnajů starší přípravky a nevedou si vůbec 
špatně. Na konci dubna proběhlo rozlosování také pro mladší přípravky, 
kde ti nejmenší poznávají první doteky s balónem, a hlavně radost ze 
hry a vstřelených gólů. Celá série jarních turnajů odstartovala na stadi-
onu Slovanu, kde OFS Liberec pořádal zahajovací turnaj. Jsme rádi za 
tak početné zastoupení v těchto nejmenších kategoriích, ale i tak stále 
hledáme nové děti, které by chtěly zkusit tuto krásnou kolektivní hru.

Marek Hoffman

Vratislavická Míša Kvapilová a její beachvolejbalová partačka Míša 
Kubíčková z Českých Budějovic získaly skvělé 9. místo v Sydney, kde až 
ve 2. kole play off prohrály s trojnásobnou olympijskou vítězkou K. Walsh 
a B. Sweat těsně 19:21 a 21:23. Nicméně 300 bodů do OH žebříčku 
i předvedená hra jsou úspěchem. Nyní dvojici čekají další turnaje – 
Xiamen (Čína), Kuala Lumpur (Malajsie) a na přelomu května a června 
Ostrava. Držme palce v bojích o body v olympijské kvalifikaci na 
OH Tokio 2020. 

Jan Kvapil

Předškoláci a děti z kroužku „míčovky“ absolvovali několik turnajů 
barevného minivolejbalu. Musíme poděkovat rodičům za spolupráci, 
bez nich by byla naše snaha marná. BV Vratislavice n. N. reprezentovali: 
S. Vítková, M. Drozdová, T. Votrubec, Š. Kašík, M. Denk, O. Čáp, K. 
Jachanová, M. a N. Ďuroňovy, B. Straková, E. Sedlaříková 
a T. Najmonová. Mladší žákyně v krajských soutěžích získaly bronzové 
medaile v minivolejbalu čtyřek (jen 4 hráčky v menším poli), čtvrté místo 
v šestkách, v kvalifikaci na MČR byly na 7. místě ve své skupině. Příští 
sezónu většina z nich bude hrát soutěže starších žákyň. Za BV Vrati-
slavice n. N. celý rok trénovaly a hrály: B. Straková, M. a N. Ďuroňovy, 
T. Štěpánková, E. Sedlaříková, T. Balážovičová, L. Becková, V. Bursová, 
S. Šťastná, L. Ruckensteinerová, J. Dousková, A. Daňhelová, K. Berán- 
ková a T. Šebelíková. Starší žákyně ukončily Český pohár turnajem 
v Plzni (celkové 57. místo z 63 týmů z celé ČR). Z našeho kraje Dukla 
Liberec skončila na 3. místě. V krajském přeboru jsme získali 6. místo. 
Hlavní bylo hodně radostí i slz, vítězství i porážek, zkušeností a zážitků. 
BV Vratislavice n. N. po celé republice reprezentovaly: D. Franzová, 
K. Podzimková, L. Šimůnková, V. Mráčková, Z. Přibylová, S. Magdová, 
A. Dlouhá, M. Pokorná. N. Rychnová a J. Herešová. Nyní se už inten-
zivně připravujeme na pravidelné mládežnické soustředění v Bibione 
Pineda a následné beachvolejbalové turnaje. Za celoroční podporu 
bychom chtěli poděkovat MO Vratislavice n. N. a ZŠ Vratislavice n. N. 

Jan Kvapil 

SKONČILA VOLEJBALOVÁ HALOVÁ 
SEZÓNA 2018/2019 
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MAESTRO-MOTION POSTUPUJE 
NA MISTROVSTVÍ ČECH
Maestro-motion je v soutěžní sezóně a každý víkend bojuje o postupy 
a medaile. CDO byla postupová soutěž v Jablonci, kde jsme se ukázali 
s choreografiemi všech dětí a postoupili na MČ. Naše děti hobby 
vyhrály 2. místo s choreografií Krotitelé duchů, děti profi Phantom 
získaly také 2. místo a juniorky s Egyptem skončily na krásném 4. místě. 
Hned o týden později jsme vyrazili do Prahy na AnyBody Can Dance, 
kam jezdíme každý rok, a i osud jsme si odvezli krásná umístění 
a medaile. Děti hobby vyhrály skvělé 1. místo, děti profi si odvezly 
bronz a juniorky skončily na 4. místě. U všech těchto kategorií byla 
velká konkurence a jsem na naše tanečníky moc pyšná. Na této soutěži 
jsme se poprvé představili i s hlavní věkovou kategorií s choreografií 
E.M.S.K.Š., která byla přeřazená porotou z hobby do profi a odvezli 
jsme si krásné 3. místo. FTM je další postupová soutěž, na které jsme 
nemohli chybět. Konala se 14. 4. v České Lípě a sem jsme vyrazili 
s choreografiemi Phantom a Egypt. Děti opravdu bojovaly maximálně 
a vyplatilo se jim to, protože získaly úžasné 1. místo a juniorky 3. místo 
a obě skupiny postupují na MČR. Naší další postupovou soutěží je 
Czech dance tour, kde jsme byli 21. 4. na regionu a odvezli jsme si 
všichni krásné medaile. Phatom 3. místo, Krotitelé duchů 3. místo, 
Egypt 2. místo, E.M.S.K.Š. 2. místo, a naší premiérou zde byla kategorie 
school exhibition Láska nad závist, se kterou jsme vyhráli. Všechny cho-
reografie postupují na MČ do Chrudimi, která se koná už příští víkend. 
Dále nás čeká spousta soutěží a práce, ale věřím, že se děti nevzdají 
a budou bojovat nadále s takovou vervou, s jakou bojovaly do teď.

Eunika Rucká, Dis.
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