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Vratislavický zpravodaj ÚVODNÍK

MILÍ

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

VRATISLAVIČÁCI,
také již netrpělivě vyhlížíte první jarní den? Protože
se na příchod jara těšíme i my, připravujeme na něj
mimo jiné náš Park Nové Vratislavice. Pro letošní
sezónu jsme si pro Vás přichystali hned několik
vylepšení. Terasu před kioskem zastřešíme, čímž
vznikne krytý prostor pro výdej občerstvení a několik
dalších míst k sezení. Zastřešíme navíc sezení
u grilu, aby byli návštěvníci chráněni před sluníčkem
a deštěm. U grilu zjednodušíme systém rezervací,
takže bude možné si jej rezervovat a zaplati přímo u obsluhy kiosku. Doplníme dále mobiliář
v parku, třeba dalším lehátkem, které jste si velmi oblíbili.
Modernizace se dočká i prostor za úřadem. Bortící se kamenná zídka bude nahrazena
novou opěrnou zdí. Na ni naváže nové schodiště s rampou pro hendikepované a maminky
s kočárky. Úpravy se dočkají chodníky kolem úřadu až k pekařství a řeznictví.
Také letos na jaře bude ve Vratislavicích již tradičně probíhat jarní svoz velkoobjemových
kontejnerů. Kontejnery budeme průběžně vyvážet, aby bylo dostatek místa pro všechen
odpad. Termíny a seznam lokalit, kde můžete zdarma odložit nepotřebné věcí, naleznete
v tomto čísle zpravodaje.
Od března můžete svoje ratolesti přihlásit na příměstské tábory. Letos organizujeme sedm
turnusů v průběhu prázdninových měsíců, které jsou určeny pro děti s trvalým bydlištěm ve
Vratislavicích. Městský obvod přispěje na každé dítě částkou ve výši 1200 Kč.

pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00
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Váš starosta
Lukáš Pohanka

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE:

Vizualizace zastřešení stánku v Parku Nové Vratislavice
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Vizualizace úpravy okolí úřadu

zpravodaj@vratislavice.cz
Uzávěrka příštího zpravodaje: 20. 3. 2020
Více informací naleznete na www.vratislavice.cz

INFO

Vratislavický zpravodaj

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.

NÁVŠTĚVY U STAROSTY
Po předešlé telefonické domluvě na tel.: 482 428 810 mohou
občané kdykoliv v úředních hodinách navštívit starostu
Vratislavic Lukáše Pohanku.

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

POŠTA

zveřejňuje záměr pronájmu prostor
sloužících k podnikání za účelem

Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N.,
Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

PROVOZOVÁNÍ KAVÁRNY
v budově Kulturního centra VRATISLAVICE 101010.
Termín uzávěrky přihlášek je 9. 4. 2020 do 8:30 hod.
Více informací naleznete na úřední desce Úřadu Městského
obvodu nebo na www.vratislavice.cz/urad/uredni-deska.

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 16. března od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny
jsou 20. dubna a 18. května. Více informací naleznete na
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 18. března
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou jsou 22. dubna a 20. května.

SANITÁRNÍ DEN ÚŘADU
Ve čtvrtek 2. dubna bude z důvodu sanitárního dne Úřad Městského
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou pro občany uzavřen.
Děkujeme za pochopení!
(red)

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Víte, kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii?
Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vratislavic“
a kontaktem na Vás až do 23. března 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 mikinu z kolekce I LOVE
VRATISLAVICE. Výherce budeme bezprostředně po slosování
kontaktovat a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na
Vaše odpovědi! Ze správných odpovědí na únorovou otázku jsme
vylosovali pana Pavla Kučeru, který poznal detail zábradlí u pivovarské hospody a vyhrává pivní cenu. Gratulujeme!
(red)
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První letošní zasedání zastupitelstva MO
Liberec - Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve středu 12. února v hlavním
sále Kulturního centra VRATISLAVICE
101010. Z jednání se omluvil pouze
jeden zastupitel, a tak bylo zastupitelstvo
usnášeníschopné. Reprezentantům obce
bylo ke schválení předloženo dvacet bodů.

Jakubec. Poté zastupitelstvo schválilo zápis

Zastupitelé vzali na vědomí výroční zprávy

li se se znaleckým posudkem, na jehož

o činnosti Policie ČR ve Vratislavicích nad

základě byl oceněn soubor nemovitostí

Nisou a Městské policie Liberec za rok

domu Marta. Dále byl schválen letošní plán

2019. Hosty únorového zasedání byli bývalý

jarního svozu velkoobjemových kontejnerů

vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR

a mobilního svozu nebezpečného odpadu.

ve Vratislavicích nad Nisou nadporučík

Zastupitelstvo posléze odsouhlasilo

z jednání finančního výboru. Následně bylo
přijato 4. rozpočtové opatření roku 2019.
Dalším projednávaným bodem byl dodatek
ke smlouvě o poskytnutí dotace na rok
2019 provozovateli Koupaliště Sluníčko,
z.s. Zastupitelé také odsouhlasili prodeje
a bezúplatný převod pozemku a seznámi-

přijaty návrhy obecně závazných vyhlášek
statutárního města Liberec, které vymezují
školské obvody libereckých základních škol
a spádové obvody mateřských škol.
Zastupitelé se také seznámili se zápisem
z lednového zasedání kontrolního výboru
a v závěru zasedání byl vznesen návrh
na opravu zchátralého památníku padlých
v 1. světové válce na vratislavickém hřbitově.
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.

Mgr. Jiří Zavřel a představen byl nový vedoucí mimořádnou odměnu pro uvolněného
vratislavické policie nadporučík Bc. Martin

a neuvolněného zastupitele. Byly rovněž

Kateřina Hladíková

OD BŘEZNA MŮŽETE PŘIHLÁSIT
DĚTI NA PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY

POPLATEK ZA PSY JE SPLATNÝ
DO KONCE BŘEZNA

Příměstské tábory s finanční podporou Městského obvodu Liberec –
Vratislavice nad Nisou se uskuteční i během letošního července a srpna.
Vedení obce si je vědomo skutečnosti, že je třeba zprostředkovat dětem
kvalitní náplň volného času v době letních prázdnin a snaží se také pomoci rodičům, kteří nemohou trávit s dětmi celé léto. Příměstské tábory
s příspěvkem městského obvodu ve výši 1200,- Kč budou jako v minulých
letech výhradně pro děti, které mají trvalé bydliště ve Vratislavicích nad
Nisou. Kapacita jednoho týdenního turnusu příměstského tábora bude
max. 30 dětí ve věku 6 – 15 let. Pro účastníky bude připraven program
plný her, závodů, tvořivých soutěží, koupání a výletů. Zajištěno bude
i stravování ve formě svačiny, teplého oběda a celodenního pitného
režimu. K dispozici je 7 turnusů příměstských táborů s různými
tematickými náplněmi, a to v termínech od 6. 7. do 21. 8. (vždy pondělí
až pátek). Své děti můžete přihlásit od 5. března.

Do 31. března mají majitelé psů s trvalým pobytem ve Vratislavicích
nad Nisou povinnost uhradit místní poplatek ze psů ve výši 600,- Kč
za prvního a 1500,- Kč za každého dalšího psa. Chovatel starší 65
let zaplatí za prvního psa 200,- Kč a 300,- Kč za každého dalšího. Od
povinnosti uhradit poplatek ze psů jsou osvobozeni majitelé, jejichž psi
jsou mladší šesti měsíců a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo
ZTP/P. Chovatel, který svého pejska prokazatelně převzal z útulku nebo
azylu pro opuštěná zvířata, je po dobu jednoho roku od placení poplatku
ze psa také osvobozen. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která
je od poplatku osvobozena. Poplatek lze uhradit bankovním převodem,
složenkou, ale také hotově na pokladně v přízemí vratislavické radnice
v pondělí a středu v úředních hodinách. Podrobné informace naleznete
na webových stránkách Vratislavic.
(red)

Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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UPRAVÍME OKOLÍ
VRATISLAVICKÉHO ÚŘADU

Podél schodiště vedoucího z parkoviště u kulturního centra
k prodejnám v Tanvaldské ulici se v minulém roce začala bortit
opěrná zeď. Tu jsme kvůli bezpečnosti chodců dočasně zabezpečili, avšak nejvhodnějším řešením této situace je celková
oprava kamenné stěny. Rozhodli jsme se proto pro revitalizaci
celého prostranství za budovou úřadu. Během letních měsíců
zde postavíme novou betonovou opěrnou zeď, podél níž povede
nasvícené schodiště, které bude v zimě vyhřívané, aby nenamrzalo.
Dále vybudujeme bezbariérovou rampu, abychom vyšli vstříc
imobilním občanům a maminkám s kočárky. Součástí projektu
jsou i nové přechodové chodníky na parkovišti a oprava nástupní
plochy na zastávce školního autobusu. Lidem, kteří dříve obcházeli úřad z druhé strany, kde není chodník, hrozilo na úzké silnici
nebezpečí. Díky všem plánovaným úpravám tak nově vznikne
bezpečná spojnice centra Vratislavic se sídlištěm.
Vedení obce
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CHYSTÁME DALŠÍ VYLEPŠENÍ
PARKU NOVÉ VRATISLAVICE
Na nadcházející sezónu pro Vás v Parku Nové Vratislavice připravujeme hned několik novinek. Po zkušenostech z předešlých let jsme se
rozhodli zjednodušit systém rezervace elektrického grilu. Zájemci si ho
nově budou moci zamluvit přímo u obsluhy ve stánku s občerstvením.
Aby bylo grilování maximálně komfortní, nainstalujeme nad posezením
u grilu nové zastřešení, které návštěvníky ochrání před přímým
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sluncem i deštěm. Nové zastřešení plánujeme také po celé délce objektu občerstvení. Tím vytvoříme další prostor pro kryté sezení a lidé budou
při objednávání chráněni před nepříznivým počasím. Dřevěné anatomické lehátko ke slunění, které jsme vloni na zkoušku zakoupili, doplníme
o další kus.
Vedení obce

Současný stav

Po realizaci

Současný stav

Po realizaci

OBEC
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JARNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ 13. 3. - 6. 4.

NADÁLE POKRAČUJEME VE SVOZU
BIO ODPADU ZDARMA

Dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, nabízíme vratislavickým
občanům možnost zdarma odložit odpad do velkoobjemových
kontejnerů. Kontejnery jsou na různých místech ve Vratislavicích
přistaveny po čtyři víkendy, během kterých je opakovaně vyvážíme.
Díky tomu je v nich vždy dostatek místa na odpad, který přinesete,
a zároveň se tak snažíme zamezit nepořádku z odpadu, který by
se jinak nevešel. Seznam konkrétních lokalit a termínů naleznete
v tabulce níže.
Vedení obce

Již několik let zajišťujeme pro naše občany bezplatný svoz biologického odpadu. Letošní svoz začíná v pátek 3. dubna a stejně jako
v minulých letech budou hnědé nádoby od rodinných domů vyváženy
opět každý pátek. Tato služba i přistavení popelnice na bio odpad
je pro občany zcela zdarma. Více informací naleznete na webových
stránkách www.vratislavice.cz v sekci Praktické informace –
Odpady.

DOVOZ VKO

ULICE – MÍSTO

13. 3. 2020

Rýmařovská (parkoviště)

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

ODVOZ VKO
16. 3. 2020

Donská (sídliště Textilany)
Prosečská – U Lesa
Tyršův vrch (otočka)
Zámecký vrch (parkoviště)
Kapraďová (parkoviště u č.p. 992-3)
Obvodní
Za Tratí (nad č.p.784)
20. 3. 2020

Dlážděná (parkoviště u č.p. 1427-9)

23. 3. 2020

Nad Kyselkou (u křižovatky)
Pod Skalkou
U Strže
Na Vrších – K Mojžíšovu prameni
Na Rozcestí – Dlouhomostecká
Krajová – Okálová
Vinařská – Kapraďová
Tyršův vrch – č.p. 741
27. 3. 2020

Na Břehu (u č.p. 99)

30. 3. 2020

Skloněná
Sídliště – Nové Vratislavice (u č.p. 1204)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Májová (parkoviště u prodejny)
Dopravní (naproti č.p. 659)

MOBILNÍ SBĚR PO TRASE

Východní (cesta k č.p. 178)

4. 4. 2020

Východní (u 49. MŠ)
Pod Skalkou (p. Lašák č.p. 201 –
p. Pospíšilová č.p. 1233)
3. 4. 2020

Lesopark (Pobočná – Rumburská)

6. 4. 2020

ul. Východní u č.p. 245

8:00 - 8:30

křižovatka ul. Zavřená-Zvonková

8:35 - 9:05

ul. Donská u č.p. 1378

9:10 - 9:40

ul. Pivovarská u č.p. 388

9:45 - 10:15

Východní – Sladovnická

křižovatka ul. Krajová-Tulipánová

10:20 - 10:50

Kořenovská (křižovatka)

křižovatka ul. Dlouhomostecká-Dopravní

10:55 - 11:25

Pivovarská

ul. Prosečská u č.p. 636

11:30 - 12:00

Prosečská – Za Kinem (spojka od č.p. 777)

u zastávky Proseč-Nisa

12:05 - 12:35

Svornosti (umístění u modřínu)

křižovatka ul. Dlážděná-Zámecký vrch

12:40 - 13:10

Vnitřní
Za Mlýnem u č.p. 300
Za Tratí u č.p. 775
Krajní

Bezplatný svoz je určen pro nebezpečné odpady a to:
oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty
a odmašťovadla, pesticidy, baterie, akumulátory, suché galvanické články,
zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti.

Jaroslava Holíková, referent technického odboru
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JUBILEJNÍ BALÓNKOVÝ PLES
Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N. ve spolupráci s vratislavickou
základní školou letos už podesáté uspořádali v pátek 20. února reprezentační balónkový ples.
Průběh slavnostního večera moderoval David Jelínek a vlastní aranžmá osvědčených
světových hitů k tanci hrál oblíbený orchestr Big „O“ Band Marka Ottla. U příležitosti kulatého jubilea byly prostory Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 slavnostně vyzdobeny nejen tradičními balónky, ale i květinovými a dalšími vkusnými dekoracemi v tónech
bílé a fialové barvy. Unikátní byl také míchaný nápoj Lillet, kterým vítali příchozí hosty
starosta Vratislavic Lukáš Pohanka a ředitel základní školy Mgr. Libor Rygál. Večer zahájili
ukázkou společenských tanců Šimon Bílý a Ellen Jančevská z taneční školy Altadance,
které na parketu vystřídaly desítky žáků vratislavické základní školy z tanečního uskupení
Maestro motion dance group. Dalším oživením plesu byla originální lightshow skupiny
Postrpoi a hudební vystoupení Petra Vondráčka. Krátce před půlnocí došlo na slosování
vstupenek. Hlavní cenou byl voucher v hodnotě 3000,- na služby hotelu Ještěd. Výherci
si dále odnesli například vouchery na pobyt v resortu Malevil, dárkový koš od společnosti
Kitl, voucher na využití jedinečného leteckého simulátoru Real Simulator, vstupenky do
Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 nebo pivní cenu pivovaru Svijany. Spoustu
zábavy si návštěvníci užili také díky tzv. Smyboxu, který byl umístěný ve foyer kulturního
centra. Hosté si tento digitální přístroj na pořizování humorných fotografií oblíbili už
během předešlých ročníků a nejinak tomu bylo letos.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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NÁVŠTĚVY BOTANICKÉ
ZAHRADY A IQLANDIE
V únoru se naše třída ,,Kytiček" z MŠ Sídliště rozhodla navštívit Botanickou zahradu a také naučné centrum IQLANDIE v Liberci. Čekal
na nás program v planetáriu ,,Do vesmíru se zvířátky". Libereckou
Botanickou zahradu navštěvujeme s MŠ častěji, ale v IQLANDII jsme
byli s dětmi třídy Kytiček na návštěvě poprvé. Všechny byly z planetária
nadšené! V první části došlo k seznámení s tím, jak zajímavě vypadá
noční obloha a poté děti objevovaly názvy souhvězdí a hvězd.
Ve druhé části byl promítnut krátký film se zvířátky, který naše děti
seznámil se všemi planetami sluneční soustavy. Zajímavosti blízkého
okolí můžeme dětem snadněji přiblížit díky možnosti využívat vratislavický školní autobus, za to chceme poděkovat!
Simona Chaberová, učitelka

VÍTE, CO VŠECHNO SE SKRÝVÁ
POD POJMEM HVĚZDA?
Týdenní projekt v MŠ Lísteček „Vzhůru ke hvězdám“ proměnil naši
školku i celé její okolí v hluboký vesmír. Děti se staly Malými princi,
kteří putují po planetách, potkávají zajímavé bytosti a odhalují
jejich vlastnosti. Tento týdenní „výlet vesmírem“ děti motivoval klást
otázky, zajímat se o své okolí, seznámil je se sluneční soustavou
a pomohl jim ve vytváření si morálních hodnot. Nemluvilo se také
snad o ničem jiném než o vesmíru. V každé třídě Lístečku se dětem
naskytla možnost různými způsoby nejen vesmír zkoumat. Děti
se dozvěděly, že hvězdy nejsou jenom na nebi, ale že mohou být
„hvězdy“ i mezi českými osobnostmi. Přestože, projekt probíhal
v zimním období, netýkal se pouze zimních sportů. Některé děti se
proměnily v lyžaře a trénovaly na kopci v Bedřichově Na Dolině.
Sněhu bylo málo, ale počasí přálo a účastníci lyžařského kurzu se
zdokonalovali ve sjezdu i slalomu. Velice oblíbená byla výtvarná
dílna na Východní 270, kde děti vyráběly korále v barvách
planet Sluneční soustavy, zájem byl i o naše školkové „kino“, kde
se promítala naučná videa o vesmíru. Spoustu legrace si užily při
stavbách „raket“ a hrách na vzlet do vesmíru. Ale u klidnějších
činností, jako vesmírná knihovna, interaktivní puzzle či vesmírné
skládačky se také rády zdržely. Nadstavbou tohoto vesmírného
programu byla pondělní návštěva Malého prince. Ten děti pozval
do svého světa, takže s ním každý den potkávaly podivné postavy
jako domýšlivce, byznysmena či lišku, díky nimž si mohly uvědomit,
že každý se dívá na svět jinak. Některým z nich svým čirým dětským
pohledem dokonce pomohly zbavit se jejich neduhů. A protože
víme i o hvězdách na nebi, tak nás ještě čekalo jedno překvapení
na středisku Donská – návštěva sférického kina, kde jsme putovali
jako "Malí astronauti" vesmírnou lodí a zkoumali Měsíc a ostatní
vesmírná tělesa. Další den se celá vesmírná skupina přesunula
do planetária v IQ Landii. Tam se všem dostalo dalšího množství
zajímavých informací a hlavně zážitků. V pátek neodcházely domů
děti, ale hvězdy a Malí princové, kteří se vždy zajímají o své okolí
a koukají na něj z té nejlepší stránky!
Kolektiv MŠ Lísteček
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ZIMNÍ SPORTY VE 2.C
Na středu 5. února jsme si se žáky 2.C domluvili projektový den
s názvem Zimní sporty. I když tomu počasí moc nenasvědčuje, byl
únor - tedy zimní měsíc, ke kterému toto téma neodmyslitelně patří.
V domluvený den se i počasí nakonec umoudřilo a my jsme měli
opravdovou zimu i za oknem, nejen jako téma projektového dne.
Popovídali jsme si o oblíbených zimních sportech, kterým buď někdo
z nás fandí (jako třeba hokeji našich Bílých Tygrů) nebo je dokonce
sám provozuje. Náš největší sportovec třídy Matěj si dokonce přinesl
spoustu vybavení, které je ke sportování potřeba. Den nám utekl jako
voda. Jen škoda, že se ve vodu přeměnil i sníh, který nám na středu
napadl…
Mgr. Alena Mancová

LADOVSKÁ ZIMA
Koncem ledna měla být zima plná sněhu jako v době Josefa Lady. To
se však bohužel nestalo. Ale děti ze třetích tříd ji viděly alespoň na jeho
obrázcích. Také se dozvěděly mnoho zajímavostí ze života tohoto slavného
malíře a spisovatele, zkusily si dokreslit obrázky a četly z jeho knih. To vše
během projektového dne, který pro ně připravily jejich třídní učitelky.
Mgr. Jana Svobodová

MISTROVSTVÍ V PRAVOPISU

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Pro žáky prvního stupně jsme ve čtvrtek 6. února uspořádali školní
kolo recitační soutěže. Soutěž byla rozdělená na tři věkové kategorie,
a to pro 1. třídy nultá věková kategorie, pro 2. - 3. třídy první věková
kategorie a 4. - 5. třídy druhá věková kategorie. Všichni recitovali moc
hezky. Jsme na úspěchy našich žáků v této soutěži velmi pyšné
a bylo těžké vybrat ty nejlepší. Žáci, kteří se umístili na prvních
místech v každé kategorii, postupují dále do okresního kola, které se
bude konat už v březnu. Držte palce!

Po tradičním diktátovém rozstřelu mezi žáky ve třídách se tři nejlepší
pravopisci z každé třídy utkali ve středu 29. ledna s ostatními v týmovém
kole. Zadaný kvíz měl 10 otázek a na vyřešení měly týmy 10 minut.
Nejlepšího výsledku dosáhly žákyně 7.B - N. Ďuroňová, M. Ďuroňová
a L. Urbanová. Na druhém místě skončil tým 8.A - K. Kopřiva, T. Fadrná.
Třetí místo patří týmům 6.C, 7.A, 9.B a 9.A/C se shodným počtem bodů.
Gratuluji!
Mgr. Barbora Blažková

PLAVECKÝ VÝCVIK
Již druhým rokem jezdily děti ze třetích tříd každý čtvrtek do
plaveckého bazénu v Jablonci n. N. Cílem bylo zdokonalit jejich
plavecké dovednosti. A to se také podařilo! Většina dětí se plavat
naučila a všechny získaly Mokré vysvědčení. Výuka se všem dětem
moc líbila a už se těší na Sluníčko.
Mgr. Petra Brychová

Mgr. Michaela Pospíšilová
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ

skip
Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR

KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN SKIP ČR
a

20. ročník

pořádají již
pohádkového nocování

K JEDENÁCTÉMU ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ AKCE NA
PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI BŘEZEN - MĚSÍC
ČTENÁŘŮ SE PŘIPOJILA I NAŠE KNIHOVNA.
V rámci této akce knihovna pořádá:
Středa 25. 3. 2020 – Den čtenářů - Celý den se budou moci
registrovat noví čtenáři zdarma /registrace zdarma bude platit jeden
rok/ a proběhne amnestie dlužníků /odpuštění poplatků za
upomínky/. Celý měsíc bude probíhat malá burza vyřazených
a darovaných knih a časopisů. Novým i stávajícím čtenářům nabízí
naše knihovna nejen půjčování knih nejrůznějších žánrů, ale i velké
množství časopisů a audioknih. Bez nutné registrace je umožněn
zdarma v rámci otevírací doby přístup na internet. Pro všechny
máme připravené společenské deskové hry, které se těší stále větší
oblibě. Rády také všechny zájemce seznámíme s on-line katalogem
knihovny na vratislavických webových stránkách.
Tak jako každý rok máme pro každého návštěvníka
knihovny přichystán malý dárek - obrázek s antistresovou
omalovánkou.

27. března 2020

• Cena pro vítěze: Dárková poukázka na nákup knih v hodnotě 500,- Kč.
• Soutěž není věkově omezena.
Soutěžní práce musí být odevzdány do Knihovny Městského obvodu
Liberec – Vratislavice nad Nisou nejpozději do 31. 3. 2020 osobně
v rámci otevírací doby knihovny, poštou na adresu Městský obvod
Liberec-Vratislavice nad Nisou, knihovna, Tanvaldská 50, 46311,
Liberec 30 nebo na emailovou adresu knihovna@vratislavice (ve
formátu pdf, jpg, docx).
M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová,
knihovnice

Pátek 27. 3. 2020 – Odpoledne s Andersenem ve vratislavické knihovně - I letos si budeme připomínat pohádky nejen od
Hanse Christiana Andersena, ale i Boženy Němcové, od jejíhož
narození uplynulo letos 200 let. A tak opět zveme školáky, kteří chtějí
strávit odpoledne netradičním způsobem, do naší knihovny v pátek
27. 3. 2020 na Odpoledne s Andersenem. Můžete se těšit na
čtení a poslech pohádek, luštění kvizů, výtvarné a literární soutěže
(samozřejmě s odměnami) a divadelní pohádku. Občerstvení zajištěno. Bližší informace a přihlášky na tuto akci jsou k dispozici
v knihovně. Pozor, počet míst omezen!
Během celého měsíce března si přijďte prohlédnout výstavu
s názvem „Zahraniční knihovny očima knihovnic“, kterou nám
zaslala Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Knihovna Vratislavice nad Nisou vyhlašuje výtvarnou soutěž
o název a logo nového čtenářského klubu naší knihovny pro
nejmenší (rodiče a děti do tří let).
Podmínky soutěže:
• Zahájení soutěže 1. března 2020
• Úkolem soutěžících bude vytvořit název a logo čtenářského klubu –
obrázek včetně textu.
• Maximální rozměr celé práce je formát A4, ta pak musí být na zadní
straně označena jménem a adresou.
• Logo bude používáno v digitální i tištěné podobě, na webových
stránkách, při el. korespondenci, na plakátech a pozvánkách.
• Autoři soutěžních prací souhlasí s vystavením prací v prostorách
knihovny.
• Vítěz nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s výlučným užitím díla
pro potřeby vratislavické knihovny.

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd 1
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JUBILANTI
ÚNOR 2020

70 let

Petr Šifta
Petr Suchý
Ludmila Alaxová
Ladislav Peter
Stanislava Škodová
Danuška Jursová

75 let

Kristýna Tůmová
Luboš Lehký

80 let

Libuše Červinková
Jana Mlejnková
Václav Prchal
Věra Štorková

91 let

Zoltán Tóth

92 let

MASOPUSTNÍ VESELICE

Marie Fialová

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
11. 3. 2020
ODJEZD 12:30

ČD Liberec, Dolánky – Hrubý Rohozec – Turnov
vedoucí pan Ondra, náročnost 1

18. 3. 2020
SRAZ 13:00

MHD Liberec u kostela,
U lomu – Čerti pod Ještědem
Vedoucí paní Lžičařová, náročnost 2

25. 3. 2020
ODJEZD 12:52

MHD Fügnerova č. 22, Kunratice – Prosečská chata
Vedoucí paní Hovorková, náročnost 1

1. 4. 2020
SRAZ 13:00

MHD Liberec spáleniště, Ostašov
Vedoucí paní Lžičařová, náročnost 2

Uvedené časy a místa odjezdu jsou pouze informativní. V případě
jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní Milenu Vanišovou
na tel.: 736 638 290.
Hana Weinzettelová

Je za námi první zábava v roce 2020 – Masopustní veselice. Bylo to
moc milé setkání, i když výjimečně řady návštěvníků nepatrně prořídly.
Nejspíš si některé tanečníky a tanečnice vyhlídl bacil chřipky a přišel
je navštívit. Přesto se zábava moc vydařila i díky výborným manželům
Fajtovým z Lomnice nad Popelkou, kteří hrají a zpívají prostě skvěle
a dokážou roztančit sál. Ale při této zábavě by to měl být nadlouho
poslední chlebíček, který jsme pojedli. Vždyť po Masopustu začíná
doba půstu, který trvá 6 týdnů až do Velikonoc. Naši moudří předkové jednoduše přestali po tu dobu jíst maso a jiné lahůdky. Dnes se
tomu vědecky říká jarní detoxikace organismu. Je to vlastně totéž s tím
rozdílem, že naši předkové to nejspíš dodržovali, což dnes asi tak zcela
běžné není. Tak si to aspoň občas připomeňme, abychom se mohli těšit
na Velikonoční zábavu, kterou členky Komise komunitního plánovaní pro
vás všechny připravují na poslední březnový den.
Gisa Tichá

ZÁJEZDY TURISTICKÉHO SPOLKU
SENIORŮ NA LETNÍ SEZONU 2020
Jako každý rok, tak i letošní začátek roku je ve znamení příprav
zájezdů a výletů na letní sezonu. Pro letošní sezonu jsme připravili
následující nabídku:
27. května během cesty navštívíme památky metropole kdysi českého,
dnes polského Klodska a známé lázně Polanica Zdroj a Kudova Zdroj.
17. června se vydáme za památkami české historie. Navštívíme Roudnici nad Labem, horu Říp, zámek Veltrusy a na závěr historický Mělník.
8. až 10. září se vydáme na pomezí Čech a Moravy, kde navštívíme
Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Vranov nad Dyjí, projdeme se
národními parky Podyjí a Údolí Dyje a navštívíme i sousední Rakousko.
Zpáteční cestu věnujeme památkám Brna. Ubytování máme zajištěno
u Vranovské přehrady.

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ
VESELICI
Komise komunitního plánování a městský obvod pořádají pro všechny vratislavické seniory tradiční Velikonoční veselici na hlavním sále
KC VRATISLAVICE 101010 v úterý 31. března od 16:00 hodin.
Vstup na akci bude návštěvníkům umožněn od 15:30 hodin. K tanci
i poslechu zahraje oblíbené duo Kantyléna. Srdečně zveme všechny
vratislavické seniory!
(red)

23. září vyrazíme do Orlických hor, kde navštívíme Rychnov nad
Kněžnou a poutní místo Neratov.
V pátek 20. března od 9.00 do 12.00 hod. budeme Multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010 přijímat objednávky a zálohy ve výši
250 Kč za jednodenní zájezd a 1250 Kč za třídenní zájezd. Zájezdy
jsou dotovány ze strany Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad
Nisou. Přihlásit se může každý senior (nejen) bez ohledu na členství ve
spolku, a to až do vyčerpání kapacity autobusů.
Antonín Ročňák
13

Vratislavický zpravodaj KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

DIVADLO: GEDEONŮV UZEL

PŘEDNÁŠKA: PĚŠKY PŘES KAVKAZ
26. 3. od 19:30 hod.
Vstupné: 430 Kč

Foto: VIP-ART Company

Emotivní hra o lásce, mateřství a genialitě, která mnohdy
Foto:bývá
Bontonfilm
přítěží. Očistný rozhovor dvou žen, nejen o problémech soudobé
výchovy. Učitelka Heather přijímá nečekanou návštěvu, matku jednoho ze svých žáků... Hrají: Vilma Cibulková, Alžbeta Stanková
Pořádá: VIP Art Company.

AKCE: CYKLONEDĚLE

16. 3. od 18:00 hod.

Vstupné: 80 Kč v předprodeji
130 Kč na místě

Foto: Viktorie Hlaváčková

Viktorka Hlaváčková cestuje nalehko, nízkonákladově a bez letadel. V roce 2015 zahájila svůj cestovatelský projekt „Viktorčina
Cesta tam“, a přešla pěšky karpatský oblouk ze Zlína do Gerniku
na jihu Rumunska. Následující rok pokračovala v pěší pouti do
Istanbulu a v letech 2017 - 2018 se vydala na přechod Kavkazu.

KONCERT: PAVEL CALLTA – SOUČÁST
TOUR 2020

29. 3. od 9:00 - 16:00 hod.
Vstupné: Z DARMA

Foto: J. Appeltauer

Ve spolupráci s Cycology Store a North Bike Club pro Vás připravujeme atraktivní program plný testování kol a elektrokol, dětskou dráhu
včetně možnosti zapůjčení dětských kol, soutěže a další.

DIVADLO: CAVEMAN
1. 4. od 19:30 hod.

21. 3. od 20:00 hod.

Vstupné: 270 Kč v předprodeji
320 Kč na místě

Vstupné: 350 Kč
Foto: REDHEAD music

Pavel Callta vydal své druhé autorské album a vyráží s ním na cesty.

FILMOVÝ KLUB: POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA
25. 3. od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

Komedie Jiřího Vejdělka podle knižního bestselleru Evžena Bočka.
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Foto: Point s.r.o.

Humorná one man show o rozdílech mezi muži a ženami opět
v Desítkách. Pořadatel: Point s.r.o.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

ROZHOVOR

VĚRA MARTINOVÁ
VYDÁVÁ NOVÉ ALBUM
První dáma české country music
přijela i s kapelou v polovině
února do Vratislavic v rámci svého
„Jubileum tour 2020“, které si nadělila
k šedesátým narozeninám. Na koncertě
zazněly vedle osvědčených hitů i skladby z nově připravované desky Meritum.
Doslova před pár dny jste oslavila významné
životní jubileum. Jaká byla oslava?
Nemám moc čas slavit a přiznám se, že ani
nejsem kdovíjaký slavič. Od určité doby
nepokládám narozeniny za důvod, proč slavit,
jsem přeci jen o rok starší. (smích) Ale protože
u kulatin se tak nějak sluší je oslavit, slavím je
především usilovnou prací. Přímo v den narozenin jsem měla jen úplně malinkou oslavu
v úzkém rodinném kruhu. Vzali mě do sauny
a na večeři, bylo to moc hezké. Pěkně jsem si
odpočinula, což jsem vážně potřebovala.
Oslavíte je tedy hlavně se svými fanoušky
na aktuálním turné.
Určitě! Dá se říct, že s nimi slavím na každém
koncertě. Těch oslav tedy letos budu mít asi 56.
(smích) Ta hlavní oslava, kde pokřtíme to dítě,
které jsem si nadělila k šedesátinám, a to sice
moje nové album, se uskuteční 25. března
v Hybernii.
Jaká bude Vaše nová deska?
Bude krásná. Bude opravdu skvělá, protože mi
s ní pomáhal Boris Karlov, což je výborný muzikant, který má nadhled. Sám sice dělá úplně
jinou hudbu, ale má obrovský přehled o tom, co
se v muzice po celém světě děje a myslím si, že
na té desce je to znát. Točila jsem ji se skvělými
muzikanty, tak to snad ani nemohlo dopadnout
jinak. Kytarista z mojí kapely Kuba Juránek dodal
nádherné písničky. Stěžejní část toho alba

vznikla díky němu. Já bych do toho asi jinak
ani neměla sílu jít, protože sehnat kvalitní
písničky je na albu asi to nejtěžší. Nebo jsem
si to alespoň říkala do té doby, než jsem na
té desce začala pracovat. Teď je to totiž ta
úředničina a dřina okolo, kterou jsem nikdy
předtím nezažila. Chtěla jsem si totiž zkusit
desku vydat sama, třeba už to bude moje
poslední. Takže ta deska je opravdu spíš
takový dárek pro mě a pro skalní fanoušky.
Píšete písničky i Vy?
Texty vůbec neumím, ale hudbu k několika
písničkám jsem napsala. Na posledním albu
jsou dvě moje skladby. Nikdy jsem neuměla
být natolik pilná, abych sedla ke psaní a chrlila to ze sebe. Mě bavilo psát muziku na texty.
Když mě text oslovil a jako by mi zazpíval,
bylo to to nejlepší, co mohlo být. Ale že bych
chtěla sedět a vypotit to nějak na sílu, tak
to ne. Dokonce mám pocit, že tak by to ani
nebylo dobře. Myslím si, že písnička by měla
být „napadnutá“.
Na kterou svou písničku jste opravdu
pyšná?
Na všechny! Jinak bych je nepustila ven.
Jsem jako maminka pyšná na své děti.
Letos Vás tedy čeká přes padesát koncertů. Jak se člověk nabudí, aby i ten
poslední koncert byl plný energie, jako
tomu bylo na začátku?
To už asi v sobě máme tak nějak dané.
S určitým talentem člověk dostane i chuť
se v dobrém slova smyslu pořád předvádět,
podělit se s lidmi. To je asi jeden z důvodů,
proč většina muzikantů nebo umělců takřka
umírá na jevišti nebo při práci, protože tohle
se nedá opustit.
Když se řekne country, každého automaticky napadne Amerika. Americké
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country zpěvačky prostě nestárnou a Vy
mezi ně skvěle zapadáte. Je to tím country?
Děkuji! (smích) Ale já nejsem ryze country
zpěvačka, to mi během let přisoudili. Já si toho
moc vážím a myslím si, že toho country je ve
mně dost, protože jsem tím stylem hudby byla
odkojená, ale u mě se žánry spíš prolínají. Pokud
máte pocit, že nevypadám nějak úplně sešle, tak
je to možná tím, že se pohybuji mezi mladými
lidmi. A to je nesmírně důležité.
Změnilo se během těch let nějak Vaše
publikum?
To gró stárne se mnou, to je logické a je to tak
i v pořádku. Ale vždy, když se nám podaří oslovit
mladší ročníky, jsem samozřejmě ráda. Většinou
mi říkají, že díky rodičům mnou byli odkojeni.
(smích) Takže ti, kteří to přežili a kterým se
moje hudba nezprotivila, to žezlo mých fanoušků
zřejmě převezmou.
Jakou muziku posloucháte, když nejste
výhradně country typ?
Od starých Led Zeppelin, přes Deep Purple,
Joni Mitchell, k. d. lang, Erica Claptona. Těch
věcí je hodně, ale většinou jde o starší muziku.
Občas si pouštím na youtube folk indies, tam
jsou také moc pěkné písničky. Všude kolem je
spousta dobré muziky.
Přestože nejste čistě country zpěvačka,
oslovuje vás tramping, který ke country
a folku neodmyslitelně patří?
Tím vším jsem si prošla. Zůstala mi láska
k přírodě, ale tu může člověk mít, aniž by byl
tramp. Nikdy jsem nebyla takový ten ortodoxní
tramp, kterým tento životní styl zůstane až do
stáří.
Sebrat spacák, stan a jen tak jet do přírody?
V mládí to bylo úžasné, ale dnes už bych takhle
na divoko nikam nejela. Mám ráda své pohodlí,
trpím na bolavá záda, takže potřebuji mít na
spaní pěkně měkoučko. Ale všem to strašně
přeji a trochu i závidím. Kdyby se mi vrátila
mladá léta, neměnila bych. Zažila jsem tak
spoustu moc hezkých věcí.
Jak ráda relaxujete?
Zabavím se strašnou spoustou věcí, ale protože
nejlepší je pohyb, tak buď odjedeme někam na
hory, což se ale stane málokdy, nebo pravidelně
hrajeme tenis. Tenis je moje láska a to, co mě
drží pohromadě. Nejsem ten typ, který by chodil
běhat nebo do posilovny, to by mě nebavilo.
Tenis mě naopak baví vážně moc, je to asi můj
nejmilejší relax.
Text: D. Jelínek, K. Hladíková
Foto: Agentura 4c
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SHÁNÍME HISTORICKOU FOTOGRAFII
PAMÁTNÍKU NA HŘBITOVĚ
Na základě podnětu člena vratislavického zastupitelstva Ing. Pavla
Regnera se zastupitelé na únorovém zasedání mimo jiné věnovali
také žalostnému stavu památníku padlých v 1. světové válce, který se
nachází na hřbitově. Protože nám naše historie a památky s ní spjaté
nejsou lhostejné, máme v plánu uvést poničený pomník do původního
stavu. Chtěli bychom proto požádat občany o pomoc s hledáním
dobové fotografie, podle které bychom mohli tuto významnou památku
zrenovovat.
Vedení obce

Program
březen
2020

ZA KÁCENÍ V LESOPARKU MŮŽE
SUCHO A KŮROVEC
Občané Vratislavic během loňského roku jistě zaznamenali vykácení
několika stromů v horní části lesoparku. Jednalo se o nutné opatření,
ke kterému museli přistoupit zaměstnanci společnosti Městské lesy,
Liberec p.o., které dřeviny v této lokalitě patří. Důvodem k nutnému
kácení nemocných stromů je sucho způsobené dlouhodobým nedostatkem vody v krajině, které stromy oslabuje. Ty pak nejsou tolik
odolné vůči škůdcům. Z lesoparku zmizely především smrky napadené
kůrovcem. Jejich vykácení je jedním z obranných opatření proti dalšímu
šíření tohoto škůdce.
JAK MŮŽEME VŠICHNI POMOCI?
Přijměte pozvání na jarní setkání do vratislavického lesoparku, kde si
budete moci zasadit svůj „vlastní“ strom a označit si ho jmenovkou.
Každý vysazený strom je prostě taková „radost na pokračování“, protože
tu bude třeba další desítky nebo i stovky let. Přijďte všichni podpořit
dobrou věc a udělat něco pro to, aby i nadále platilo, že Vratislavice nad
Nisou jsou dobrým místem pro život. Těšíme se na Vás. Bližší podrobnosti o této akci najdete v příštím čísle Vratislavického zpravodaje.
Komise ŽP ve spolupráci s Městskými lesy, Liberec p.o.
a MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
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PONDĚLÍ

ÚTERÝ

14.00–15.00
Zlepšování
komunikačních
dovedností

10.00–12.00
Foto & Video
kroužek

STŘEDA

14.00–15.00
Canisterapie
15.00–16.00
Zdravotní cvičení
16.30–17.30
Jóga

ČTVRTEK

PÁTEK

09.00–15.00
9.00–13.00
10.00–12.00
Specializované
Kroužek českého
Kroužek výtvarného
individuální počítačové
jazyka
tvoření
kurzy
13.30–14.30
Kroužek rozvoje klíčových
kompetencí
15.00–17.00
15.00–16.30
Arteterapeutická
Klub duševního
keramika
zdraví

PŘEDNÁŠKY, AKTIVITY
12. 03. 2020 od 14.30
16. 03. 2020 od 13.00
19. 03. 2020 od 10.00
23. 03. 2020 od 13.00
24. 03. 2020 od 10.00

Výtvarný workshop v Komunitním centru TULIPAN
Velikonoční tvoření
Vzdělávací blok v Komunitním centru TULIPAN –
promítání edukačních videí a diskuze
Workshop s Martinou – výroba mýdel
Vzdělávací blok: Nový občanský zákoník
a předpisy s ním související

Hledáte prostor, kde trávit svůj volný čas? Hledáte prostor, kde se sejít se svými kamarády?
Chcete si uspořádat výstavu nebo nějakou akci? Jsme tu pro Vás.
Všechny aktivity a program Komunitního centra TULIPAN je určen převážně pro osoby
se zdravotním postižením a kombinovanými diagnozami.
Další informace o aktivitách se dozvíte v Komunitním centru, nebo na našem facebooku.
Kontaktní údaje:
Komunitní centrum TULIPAN, Kostelní 9/7, 460 01 Liberec
Mgr. Petra Čuprová – Tel: 774 450 182; cuprova@sdruzenitulipan.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt Komunitní centrum TULIPAN
- CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428

facebook:
Komunitní centrum TULIPAN
@kctulipan
www.sdruzenitulipan.cz

SPORT
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VRATISLAVICE BĚHU ZASLÍBENÉ

Tři různé závody na třech různých místech a rozličných trasách letos
připravují společně RunBo Team a Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou. Oblíbený Vratislavický Běhoun, 28. ročník, se uskuteční v sobotu 16. 5. 2020. Děti si tradičně zaběhají v areálu koupaliště
Sluníčko a jeho okolí. Dospělí vyběhnou na hlavní 5 a 10 km trasu do
lesů Prosečského hřebene. Na závod, který je opravdu pro každého,
od batolete až po seniora, se můžete registrovat již nyní. Kompletní
informace naleznete ve facebookové události Vratislavický Běhoun
2020 a na www.runboteam.cz. S přibližně měsíčním odstupem bude
možné zúčastnit se 4. ročníku T-Mobile Olympijského běhu ve

Vratislavicích nad Nisou. Ve středu 17. 6. 2020 se opět připojíme k desítkám měst po celé ČR, ve kterých se poběží ve stejný den a čas na
podporu České olympijské nadace. Start a zázemí závodu je umístěno
v originálním prostředí zámeckého parku, kde se poběží především dětské trasy. Hlavní závod na 6 km povede po lesních a polních cestách
krajinou v úpatí Prosečského hřebene. Celkové kapacity jsou omezeny
společným limitem pro ČR, doporučujeme tedy registrovat se již v tomto okamžiku na www.olypijskybeh.cz. Po letních prázdninách, v neděli
20. 9. 2020, zakončíme sérii tří vratislavických závodů během nad
vrcholky Vratislavic nad Nisou. V průběhu unikátního závodu Kaiser
Josef vystoupáte během necelých 5 km ze hřiště Na Rozcestí až
k rozhledně Císařský kámen. Závody pro nejmenší děti jsou situovány
v prostoru sportovního areálu, větší děti a mládež vyzývá 2 km trasa
k Mojžíšovu prameni. Na všech zmíněných závodech bude připravena medaile pro každého účastníka. Běžci, kteří se zapojí do všech tří
závodů, obdrží při posledním jako bonus stylový podstavec pro
3 medaile! Navíc budou zařazeni do celkového hodnocení celé série
s možností získat hodnotné ceny.
Pro více informací sledujte oficiální FB profil RunBo Teamu a Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. Na startu, trase nebo
v cíli na shledanou.
Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu
Miroslav Habel za RunBo Team
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DVĚ MEDAILE A OSOBNÍ REKORDY
PRO VRATISLAVICKOU PLAVKYNI
MAESTRO-MOTION NA ZÁVODECH
Maestro-motion v březnu vyjede na další závody, a to 14. 3. do České
Kamenice na pohárovou soutěž, kde se poprvé ukážeme s choreografií
dětí profi a juniorů. Sóla a dua zde také budou bojovat o první místa. Další
soutěž, která nás v tomto měsíci nemine, je Czech Dance Tour, která se
koná 28. 3. Tato soutěž je postupová, a doufám, že zde naši tanečníci
zazáří. Celá skupina tvrdě makala včetně víkendů a já doufám, že se nám
letos bude dařit, protože si to všichni za svou píli zaslouží.

Z Mistrovství ČR masters 2020, které se konalo na konci února ve
Vysokém Mýtě, si vratislavická dálková plavkyně Markéta Pechová přivezla
zlato a bronz. V pětadvacetimetrovém bazénu zaplavala během závodu
na 3 km s časem 49:23 svůj doposud nejlepší výkon a vybojovala zlatou
medaili. Ve druhém závodu na 1,5 km se s časem 25:04 umístila třetí
a přidala do sbírky další osobní rekord.
(red)

Eunika Šimberská Rucká, DiS.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET
• bezva tým lektorů a profi trenérů
• zdravé jídlo včetně Globus svačin a pitný režim po celý den
• atletika, softball, judo, šerm, střelnice, gymnastika, bruslení, míčové hry i bowling
• vyzkoušej si areál SPORT PARKU LIBEREC (35 sportovišť)
• sportovní dárky pro každé dítě
• testování sportovních dovedností
• cyklotrialová exhibice včetně workshopu

REGISTRACE OD 1. 3. 2020

3 290 Kč / dítě
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2020

VOLEJBALISTKY ZÍSKÁVAJÍ
ZKUŠENOSTI NA TURNAJÍCH
Nejmladší členové našeho oddílu vyrazili v neděli 26. ledna na krajský
turnaj barevného minivolejbalu ve Varnsdorfu. Náš tým ve složení Tomík
Votrubec a Štěpán Kašík vyhráli celý turnaj ve žlutém minivolejbalu (přehazované). Velká gratulace a držíme palce do dalšího tréninku! V zápasech
v modrém a zeleném minivolejbalu (rozděleno dle věku) jsme měli dva
týmy. Výsledkově jsme už nebyli tak úspěšní, ale všichni si zahráli
6 zápasů s novými soupeři, podpořili partu, potkali další aktivní děcka
a měli hezkou aktivní neděli. V krajském přeboru mladších žákyň se naše
dívky zlepšují, a hlavně se jejich řady rozšiřují, na tréninky jich pravidelně
chodí sále více. V Jablonci n. N. postoupil jeden tým do 3. ligy a úplně
nový tým ve 4. lize vyhrál jeden set. Na krajském přeboru na ZŠ Ještědská
Liberec v sobotu 8. 2. se některá děvčata zúčastnila svého úplně prvního
volejbalového turnaje. Tým ve 3. lize skončil ve skupině jen o skóre na
třetím místě. Tým ve 4. lize porazil Varnsdorf "B" a skončil také 3. Poslední
kolo krajského přeboru "čtyřek" se hraje 7. 3. 2020 v Novém Boru. Starší
žákyně odehrály předposlední kolo Českého poháru 15. a 16. 2. v Táboře,
kde se nám příliš nedařilo. Děkujeme rodičům za podporu, na tomto
turnaji konkrétně panu Kašparovi za pomoc s dopravou.
Jan Kvapil
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