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VRATISLAVIČÁCI,

JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ
ZRUŠENY

od března se potýkáme se situací, která je pro
nás pro všechny úplně nová. Zaskočila nás svojí
naléhavostí a musíme se s ní vyrovnat. Chtěl bych na
tomto místě poděkovat všem, kteří stojí v první linii
a pomáhají. Jsou to zejména zdravotníci, policisté,
hasiči, pečovatelky sociálních služeb, učitelky
v mateřských školách, prodavačky a prodavači
v obchodech, pracovníci charity i dobrovolníci
a všichni ostatní, kteří nejsou tolik vidět, ale pomáhají
ostatním. Za to Vám patří velký dík!

KONTAKTY:
adresa:
Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50
463 11 Liberec 30

V záplavě aktuálních zpráv zachovejme, prosím, optimismus. Věřím společně s Vámi, že se
situace co nejdříve uklidní a naše životy se postupně vrátí do normálních kolejí.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

tel.: 482 428 810-811
e-mail: vratislavice@vratislavice.cz
web: www.vratislavice.cz
Technické středisko Vratislavice n. N.
tel.: 485 161 077 nebo 775 080 702

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE
tel.: 737 278 809 nebo 156

VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ
Informační měsíčník Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou
Číslo: 4/2020
Vyšlo: 2. 4. 2020
Vydává: Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou,
Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 810
Povoleno MK ČR E 11832
Odpovědný redaktor: Bc. Kateřina Hladíková
Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření, předsedkyně
Mgr. Iva Pokorná, Hana Weinzettelová,
Mgr. Libor Rygál, MUDr. Dušan Morman,
Ing. Ivan Zimmel, Bc. Lukáš Kajínek
Tisk: Geoprint Liberec
Redakce si vyhrazuje právo krátit
a po stylistické stránce upravovat příspěvky.
Náklad: 4 100 výtisků

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE:
zpravodaj@vratislavice.cz
Uzávěrka příštího zpravodaje: 20. 4. 2020
Více informací naleznete na www.vratislavice.cz

Foto: Radek Drbohlav

2

Správné odpovědi na kvízové otázky ze strany 12:
1a, 2a, 3c, 4c, 5a, 6b, 7ab, 8c, 9c, 10b, 11c, 12c.

INFO

Vratislavický zpravodaj

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR

VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE
ANI ČARODĚJNICE SE LETOS
NEUSKUTEČNÍ
Na základě nařízení Vlády ČR o stavu nouze se tento rok nebude konat
ani jedna z plánovaných dubnových akcí, které jsme pro naše občany
připravovali. Je nám velice líto, že se letos na tradičních oslavách
jara nebudeme moci setkat, ale vzhledem k aktuálnímu vývoji situace
nemáme jinou možnost. O realizaci dalších připravovaných akcí
městského obvodu Vás budeme neprodleně informovat.
Vedení obce

DUBNOVÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SE ODKLÁDÁ
Zasedání vratislavických zastupitelů plánované na 6. dubna bylo
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu zrušeno. O náhradním
termínu konání zastupitelstva budeme občany včas informovat.
(red)

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.

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

OMEZENÝ PROVOZ PORADEN
PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Zájemci se mohou se svými dotazy týkajícími se hledání nového
zaměstnání na odborné poradce Centra Kašpar obracet
telefonicky na linku 731 439 967. Více informací naleznete
na www.centrum-kaspar.cz.

PRÁVNÍ
Právní poradna se až do odvolání nekoná.
Děkujeme za pochopení.

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 27. dubna posílat na e-mail vratislavice@
vratislavice.cz nebo zaslat poštou na adresu Městský obvod Liberec
- Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, 463 11.
Tentokrát soutěžíme o batoh s logem Vratislavic. Výherce budeme
bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat o možnosti
převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! Ze správných odpovědí
na březnovou otázku jsme vylosovali pana Roberta Petřeka, který
poznal detail hrobky rodiny Ginzkey a vyhrává mikinu z kolekce
I LOVE VRATISLAVICE. Gratulujeme!
(red)

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Celostátní informační linka pro koronavirus: 1212
Tísňová linka: 112, Záchranka: 155 – používat jen v případě
ohrožení zdraví, života či majetku!
Linka Krizového štábu Libereckého kraje: 485 226 999
Infolinka Krajské hygienické stanice LK k problematice
výskytu koronaviru: 485 253 111
Infolinka Státního zdravotního ústavu (denně na telefonních
číslech): 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Infolinka ministerstva průmyslu a obchodu pro
podnikatele i v souvislosti s koronavirem: 224 854 444
Úřad MO Vratislavice tel.: 482 428 810
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AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ
V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
Vláda České republiky vyhlásila od 12. března 2020 nouzový
stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru.
Současná situace má pochopitelně přímý dopad i na život
v naší obci. Apelujeme na všechny občany, aby dodržováním

všech nařízení vlády chránili své zdraví a přispěli svým počínáním
k ozdravení celé populace. Na následujících stranách naleznete
přehled prozatímních opatření, která jsme ve Vratislavicích přijali.

ÚŘAD MO LIBEREC
– VRATISLAVICE NAD NISOU

KULTURNÍ CENTRUM
VRATISLAVICE 101010

V souladu se stavem nouze jsou od 17. března až do odvolání úplně
zrušeny úřední hodiny na vratislavickém úřadu. Pracujeme pro Vás
ale nepřetržitě dál a jsme připraveni Vás obsloužit prostřednictvím
telefonu nebo e-mailu, kde si s námi můžete domluvit také osobní
schůzku. Neváhejte se na nás obrátit, rádi se o Vás postaráme. Kontakty:
tel.: 482 428 810, e-mail: vratislavice@vratislavice.cz, datová schránka: p7vb6nr. Veškeré platby mohou být hrazeny převodem z účtu.

Dočasně je přerušen také provoz Kulturního centra VRATISLAVICE
101010 a vratislavického informačního centra. Aktuální informace
o konání jednotlivých představení, náhradních termínech a způsobu
vracení vstupenek najdete na www.vratislavice101010.cz.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

KNIHOVNA VRATISLAVICE

Pro veřejnost je uzavřen i Sportovní areál Na Rozcestí a vratislavická
sokolovna. S ohledem na aktuální situaci bude platnost permanentních vstupenek do posilovny prodloužena o dobu, po kterou bude
sokolovna z důvodu epidemie uzavřena.

Až do odvolání je rovněž přerušen provoz ve vratislavické knihovně.
Čtenářům, kteří mají zapůjčené knihy, audioknihy, časopisy nebo hry,
se automaticky prodlužuje výpůjční lhůta bez jakýchkoliv sankcí.
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O NEJMENŠÍ VRATISLAVICKÉ DĚTI
PEČUJE MŠ LÍSTEČEK

OMEZENÍ PROVOZU SLUŽBY
VRATISLAVICE EXPRES

Z provozních důvodů je až do odvolání zavřená MŠ Sídliště, ale
o děti, které ji navštěvují, je stále postaráno. Mateřská škola Lísteček
nadále funguje a děti z MŠ Sídliště tak dochází tam. Po pečlivém
uvážení chceme pracujícím rodičům zachovat možnost umístit dítě
do školky i s ohledem na to, že děti v předškolním věku jsou nejméně
ohroženou skupinou. Navíc jsme zavedli ve školkách mimořádná
hygienická opatření. Kvůli ochraně zdraví prarodičů je pobyt dětí
v mateřské škole výrazně bezpečnějším opatřením. Postupujeme
v souladu s doporučením odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Text stanoviska vedoucí
tohoto odboru naleznete zde: https://www.edulk.cz.

Vzhledem k aktuální situaci je až do odvolání přerušen provoz
přepravní služby Vratislavice Expres. Seniory starší 65 let, držitele
průkazu ZTP a dlouhodobě nemocné prosíme o využití následujícího
postupu.
Návštěvy v ordinacích lékaře, které nejsou akutní, jsou ze strany
lékařů omezovány a v akutních případech prosím volejte tísňovou
linku 155 nebo 112.
Nákupy potravin Vám pomůžou zajistit dobrovolnické organizace.
Obracet se můžete na telefonní čísla 770 141 444 nebo 608 303 666.
Prosíme, informujte o těchto možnostech svoje rodiče či
prarodiče, kterých se to týká.

REŽIM VÝUKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

MOŽNOSTI DOVOZU OBĚDŮ
PRO SENIORY

Z nařízení Vlády ČR je také vratislavická základní škola až do
odvolání zavřená. Informace k novému režimu výuky v naší základní
škole a také další zprávy s ohledem na nařízení vlády o uzavření škol
naleznete na webu: http://www.zs.vratislavice.cz.

Služba dovozu obědů od společností Gastron a Koloseum pro seniory
nad 70 let a pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm
ve Vratislavicích nad Nisou je i nadále funkční. Mají i dostatečné
kapacity pro navýšení, resp. příjem nových strávníků na závoz.
Pro registraci nových strávníků (nad 65 let, držitelé průkazů TP,
ZTP, ZTP/P) kontaktujte sekretariát úřadu telefonicky nebo e-mailem.
Kontakty: tel.: 482 428 810, e-mail: vratislavice@vratislavice.cz.
Zároveň řešíme se školní jídelnou zajištění náhradních dodávek obědů
pro případ, že by kterákoliv se společností musela uzavřít provoz.
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ZAHÁJILI JSME PRÁCE NA
ÚPRAVĚ PARKU U LÉKÁRNY
V únorovém vydání Vratislavického zpravodaje jsme občany informovali o připravované revitalizaci parčíku u lékárny. Díky příznivým
klimatickým podmínkám jsme už v březnu mohli zahájit terénní úpravy a s koncem doby vegetačního klidu začali s kácením a prořezem
stromů. Parčík vybudujeme v několika následujících měsících a do
června ho doplníme novými lavičkami, koši na odpadky a lampami
veřejného osvětlení. Neudržované cesty zde nahradí 130 m chodníků, které budou celoročně schůdné, funkční a bezpečné. Úplnou
novinkou bude hravá dětská pěšinka klikatící se mezi stromy. Na
podzim během poslední fáze úprav vysadíme ke stávající zeleni
další stromy, keře, živý plot a louku.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

NOVÉ ZÁZEMÍ PRO HRÁČE
VE SPORTOVNÍM AREÁLU
NA ROZCESTÍ
Abychom byli připraveni na blížící se sportovní sezónu, využíváme
čas, během kterého není veřejnosti přístupný Sportovní areál Na
Rozcestí. Na fotbalovém hřišti jsme pro hráče nainstalovali dvě kryté
střídačky se šesti sedačkami. V celém areálu provádíme důkladnou
údržbu sportovišť. Upravujeme povrchy, měníme sítě, opravujeme
a natíráme mobiliář. Péči věnujeme i travnatým plochám a veškeré
zeleni.
Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

NOVÉ SPRCHY PRO ZAMĚSTNANCE
TECHNICKÉHO STŘEDISKA
Po dvanácti letech užívání prošly kompletní rekonstrukcí sprchy pro
zaměstnance vratislavického technického střediska. V rámci opravy
jsme kompletně zrenovovali jednotlivé sprchové kouty, které jsme
stavebně upravili, obložili novými obklady a vyměnili sprchové baterie. Součástí rekonstrukce byla i pokládka nové dlažby.
Jan Janíček,
vedoucí technického střediska
PO REVITALIZACI
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ZNOVU ZABEZPEČUJEME SVOZ
BIOODPADU VE VRATISLAVICÍCH
POPELNICE NA BIOODPAD

KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD

Už od tohoto pátku 3. dubna budou opět od rodinných domů
jednou týdně vyváženy popelnice na bio odpad. Svoz biologického
odpadu poskytujeme vratislavickým
občanům zdarma. V porovnání
s jinými městy mohou lidé s trvalým
pobytem ve Vratislavicích žádat
o její přistavení průběžně už pět let.
Nádoby na biologicky rozložitelný
odpad poskytujeme také obyvatelům
sídliště. Zástupci bytových domů
mohou rovněž kdykoliv požádat
o její přistavení. Veškeré potřebné
informace naleznete na webových
stránkách www.vratislavice.cz v sekci Praktické informace – Odpady

Vratislavičtí občané mohou přímo v místě bydliště zdarma odložit také
tříděný odpad. Po celém katastru Vratislavic je na 16 stanovištích
rozmístěno 80 kontejnerů, ve kterých je možné třídit papír, plast, sklo,
nápojové kartony, kov a textil. Za běžných okolností si lidé mohou
zakoupit také štítek na odpad větších velikostí a pytle na bio odpad,
jejichž prodej je ale v současné době kvůli nutným omezením
pozastaven.
Vedení obce

JAK FUNGUJE ODVOZ
BIOODPADU?
• na základě Vaší žádosti (formulář naleznete na
www.vratislavice.cz v sekci Praktické informace – Odpady)
Vám bude k domu zdarma přistavena speciální nádoba
na bioodpad
• s odvozem začínáme 3. dubna v týdenním intervalu (každý pátek)
• noví žadatelé – podmínkou je trvalé bydliště ve Vratislavicích,
na jedno číslo popisné mohou dostat jednu nádobu
• přistavení nádoby a svoz bioodpadu je pro občany bezplatný
• pro další informace kontaktujte p. Holíkovou (referentka pro
dopravu a životní prostředí) na tel.: 482 428 819 nebo
na e-mailu: vratislavice@vratislavice.cz

CO (NE)PATŘÍ DO KONTEJNERŮ
NA BIO ODPAD?

tráva

komunální odpad

listí

jednorázové pleny
obaly od potravin
(sklo, plasty, plechovky, tetrapacky)
textil, kůže, vlna
maso a kosti
oleje
uhynulá zvířata
popel
uhlí
cigarety
sáčky z vysavače
kamení

větve
plevel
zbytky rostlin
sláma a seno
piliny
dřevní štěpka
hlína z květináčů
zbytky ovoce
zbytky zeleniny
čajové sáčky
kávová sedlina
skořápky

ODLOŽILI JSME SPLATNOST
POPLATKU ZA PSY
Místní poplatek ze psů pro majitele s trvalým pobytem ve
Vratislavicích nad Nisou je splatný nově až 1. 7. 2020. Jedná se
o vstřícný krok vzhledem k aktuálním nařízením vlády a postupující nákaze koronavirem.
Vedení obce

jiné biologicky nerozložitelné odpady

7

Vratislavický zpravodaj INFO

Ředitelka konkrétní mateřské školy vyhodnotí všechny žádosti
a rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.
Od 20. 5. 2020 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat
průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce
zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 29. 5. 2020
zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
na webu mateřské školy.
Dotazy jakéhokoliv charakteru k procesu zápisu k předškolnímu
vzdělávání zodpoví ochotně a rády ředitelky konkrétních MŠ.
Ředitelky vratislavických MŠ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2020/2021
Rodičům vratislavických dětí přinášíme informace týkající se letošních zápisů k předškolnímu vzdělávání. Povinné předškolní
vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se týká dětí narozených do 31. 8. 2015. Děti, které již docházejí do mateřských škol
zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné
MŠ pokračovat i po 1. září 2020, absolvovat zápis samozřejmě
nemusí. Stejně jako v loňském roce, i letos bude ve vratislavických
mateřských školách zápis do MŠ probíhat prostřednictvím jednotné
elektronické podpory. Kompletní informace včetně přijímacích kritérií
naleznete na webové stránce: https://zapisyms.liberec.cz. Proces
zápisu k předškolnímu vzdělávání se skládá ze tří fází.
I. FÁZE - VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
(6. DUBNA 2020 - 11. KVĚTNA 2020)
Žádost je v elektronické podobě k dispozici na adrese:
https://zapisyms.liberec.cz
II. FÁZE - SBĚR ŽÁDOSTÍ - ZÁPIS
(12. KVĚTNA 2020)
Sběr žádostí bude probíhat pouze v úterý 12. 5. 2020 v časech
stanovených pro příslušná pracoviště:
MŠ LÍSTEČEK
(v budově školy v ul. Východní
270 - sídlo organizace)

12. 5. 2020

9:00 – 11:30
13:00 – 16:00

MŠ SÍDLIŠTĚ

12. 5. 2020

9:00 – 11:30
14:00 – 16:00

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy
odpovědnému pracovníkovi mateřské školy předložte:
• vytištěnou a podepsanou žádost
• originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost
o povinném očkování
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
Po 12. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou
přijímány další žádosti.
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ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PROBĚHNE 23. 4. 2020,
ALE BEZ DĚTÍ
Vratislavická základní škola je připojena k jednotnému elektronickému zápisu, který byl zaveden v Liberci. Zápis se skládá ze tří fází.
Kompletní informace naleznete na webové stránce:
https://zapisyzs.liberec.cz
I. FÁZE ZÁPISU PROBÍHÁ OD 6. 4. DO 22. 4. 2020,
tzv. vydání žádosti. Tuto žádost je možné nalézt na adrese:
https://zapisyzs. liberec.cz
II. FÁZE - Vytištěnou a podepsanou žádost spolu s kopií rodného
listu je nutné zaslat na sekretariát školy do 23. 4. 2020 nebo
ji dát do schránky školy (ve dvoře školy).
V mimořádných případech lze žádost vyzvednout na sekretariátu školy ve čtvrtek 23. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin.
Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro
děti narozené do 31. 8. 2014 a k zápisu se musí přihlásit i rodiče
dětí, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok
2019/2020.
O třetí fázi, tj. rozhodnutí o přijetí, budete informování po skončení
zápisu prostřednictvím webových stránek školy www.zs.vratislavice.cz.
Mgr. Libor Rygál, ředitel školy

SPOLEČNOST
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MASOPUST SEDMÁKŮ
KARNEVAL
V době karnevalů jsme se 21. února sešli i ve 4.A v maskách.
Nejprve jsme si masky představili a pak si je v rámci hodiny slohu
popisovali. Ostatní hádali, jakou masku popis vyjadřuje. V matematice
nám nešikovný klaun rozstříhal zadání příkladů, které rozsypal všude
po chodbě. Zavítali k nám i slavní Kissáci, tak jsme si s nimi trochu
zatančili. Celý den jsme si užili a rychle nám utekl.

Masopustní zvyky, které mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy, jsme si v pondělí 24. února vyzkoušeli v 7.D.
Během dopoledne jsme upekli masopustní koláčky s různými náplněmi,
po kterých se jen zaprášilo. Dále jsme si vyrobili masky, např. medvěda.
A shlédli jsme i video o tom, jak se u nás, hlavně na vesnicích, tradice
Masopustu drží a co znamenaly jednotlivé masky pro jejich nositele.
Mgr. Barbora Blažková

Mgr. Zuzana Vraná

SRDÍČKOVÝ DEN
V pátek 14. února si děti ze třídy 4.B připomněly oslavu svátku
svatého Valentýna projektovým dnem. Do školy přišli všichni v červené nebo v oblečení se symbolem srdce. V rámci vyučování si děti
zopakovaly historii vzniku svátku a vyrobily krásné valentýnky pro své
nejbližší.
Mgr. Jolana Hegedüsová
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JUBILANTI
BŘEZEN 2020

70 let

Petr Jeništa
Zdeňka Krčmářová
Stanislav Šilhavý
Josef Vyskočil

75 let

90 let

Věra Beranová

91 let

Růžena Kněbortová

92 let

Mária Kršáková

Jindřich Nosek
Milan Jůza
Bohumila Hrabovská
Renata Cimlerová
Miroslava Jirušková

Jaroslava Janatová

80 let

96 let

Svatava Hudecová
Josef Horák

93 let

Josef Turek

94 let

Libuše Straková

Foto: Tomáš Malý

ZMĚNY TERMÍNŮ PŘEDSTAVENÍ
V KC VRATISLAVICE 101010
Vážení návštěvníci Desítek,
v tuto chvíli jsou až do odvolání všechny plánované akce zrušeny
z důvodu nařízení Vlády České republiky. Pro některá představení
hledáme nebo jsme již stanovili náhradní termín, ale je těžké nyní
cokoliv plánovat, dokud nebudeme znát termín ukončení tohoto
opatření. Prosíme, sledujte průběžně náš web
www.vratislavice101010.cz, kde Vás budeme informovat o dalším
postupu. Společně s Vámi netrpělivě vyhlížíme chvíli, kdy se chod
společnosti vrátí k normálu a budeme Vás moci znovu přivítat
v našem hledišti. Do té doby Vám přejeme mnoho zdraví a optimismu.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturního centra
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VRATISLAVICKÝ BĚHOUN SE LETOS
KONAT NEBUDE
V minulém čísle Vratislavického zpravodaje jsme vás informovali
o sérii tří vratislavických závodů, které připravují společně Runbo
Team a Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou. Bohužel,
nynější situace, která se dotýká každého z nás a opatření, která jsou
nastavena Vládou ČR a s ohledem i na určitou nejistotu, jak se bude
vše nadále vyvíjet, nás vedlo k rozhodnutí letošní, 28. ročník Vratislavického Běhouna a 24. ročník závodu o Putovní pohár starosty
Vratislavic nad Nisou, neuspořádat.
Neuvažujeme ani o přesunu na jiný vhodný termín v letošním roce.
Nikdo z nás nyní neumí říct, kdy ten vhodný termín vůbec nastane
a také jak současná situace případně ovlivní partnery Vratislavického
Běhouna, díky kterým můžeme držet vysokou úroveň tohoto dnes
již legendárního závodu, kterého se jen loni zúčastnilo takřka 500
běžců.
Právě díky nim můžou mít dětské běhy v 11 kategoriích tradičně
startovné zdarma, může být zajištěn skvělý doprovodný program,
krásné ceny, tombola a medaile pro každého. Ty letošní už jsou
dokonce i vyrobeny, ale přesto nám v současné situaci přijde mnohem důležitější než náš závod, aby všichni ti úžasní partneři zvládli
tuto těžkou dobu ve zdraví a své prostředky následně mohli užívat
především ve svých organizacích, či je věnovali svým zaměstnancům
nebo na rozvoj svých firem.
Moc nás mrzí, že se tedy letos nepotkáme, ale věříme, že se za rok se
všemi zase uvidíme – silní, zdraví a posílení novými zkušenostmi.
Termín 28. ročníku Vratislavického Běhouna tak bude v sobotu 8. 5. 2021.
Registrovaným závodníkům na trasy 5 a 10 km stávající uhrazené
startovné na vyžádání vrátíme do 30. 4. 2020. Pište, prosím na mail
runboteam@gmail.com. Moc děkujeme, že nám fandíte a že na naše
akce rádi chodíte. Snad se setkáme již v červnu 17. 6. při Olympijském běhu ve Vratislavicích nebo v září 20. 9. na Kaiser Josef při
výběhu na rozhlednu Císařský kámen.
Opatrujte se nyní hlavně ve zdraví a moc rádi se se všemi uvidíme
v lepších časech.
Miroslav Habel za RunBo Team
a Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

SPORT
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JARNÍ ČÁST FOTBALOVÉ SEZÓNY
O víkendu 21. 3. 2020 měla začít jarní část fotbalové sezóny
2019/20. Vzhledem k nastalé situaci ohledně koronaviru a jasnému
stanovisku FAČR jsme byli nuceni přerušit veškerá utkání na neurčito.
Budeme doufat v brzké zlepšení stavu a přejeme všem hodně síly
v boji s touto zákeřnou nemocí. Od ledna nám začala příprava
a postupně se přidala všechna družstva našeho oddílu fotbalu.
U nejmenších hráčů v mladší a straší přípravce probíhala příprava
hlavně v tělocvičně a ve Sportovním areálu Na Rozcestí. Kluci si
už okusili i přípravná utkání a nevedli si špatně. I mladší žáci měli
tréninky dvakrát v týdnu, a to rovněž v tělocvičně a Na Rozcestí.
I oni si zahráli několik přípravných zápasů. Starší žáci trénovali třikrát
v týdnu a využívali k tomu hřiště Na Rozcestí a v Doubí. V přípravě
se jim podařilo odehrát sedm utkání, například s týmy Slovanu Liberec
– st. žákyně, Ruprechtice, Desná a Bílý Kostel, kde nasbírali mnoho
zkušeností a většina zápasů skončila v jejich prospěch. Dorostenci to
měli s tréninky obdobně jako starší žáci, a dokonce měli jeden trénink
v týdnu vždy spojený, aby se kluci lépe poznali a vytvářeli dobrou
partu. V několika přípravných zápasech se potkali jak se stejně starými
soupeři, tak i třeba muži z týmu v okresním přeboru. Naše mužstva
A i B trénovala také třikrát v týdnu. Chlapi měli hodně výběhů, aby nabrali kondici a sílu do dalších zápasů. Na umělce hráli fotbálky na prohloubení a udržení techniky. I oni už mají za sebou mnoho přípravných
utkání hlavně se soupeři z Liberecka. Všem našim týmům přejeme
mnoho úspěchů v jarní části. Budeme doufat v brzký návrat hráčů na
hřiště a diváků na naše domácí i venkovní zápasy. V přiložené tabulce
najdete rozpis domácích utkání na jaro 2020.

MAESTRO-MOTION V KARANTÉNĚ
V této těžké době, která nás postihla, se snažíme zachovat si chladnou hlavu. Sice se teď nemůžeme setkávat a trénovat, ale vymýšlíme
různé náhrady, aby děti mohly tančit alespoň doma. Na každý týden
pro ně chystáme rozmanité taneční výzvy, zkoušíme i online tréninky
a děti mohou také natáčet na video své sestavy z choreografií, abychom je mohli individuálně opravovat. Bude to náročné, ale věříme,
že to zvládneme, a že nás to ještě víc posílí. Zatím jsou zrušeny
všechny soutěže a všichni čekáme, co bude dál, ale nechceme
to vzdát a budeme se snažit být připraveni. Nikdo to teď nemáme
lehké, ale Maestro-motion se nevzdává a doufáme, že nás v tom
podpoříte. Přeji všem hodně sil a užívejte si tento čas s vaší rodinou.
Eunika Šimberská Rucká, DiS.

Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET

2020

• 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

Rozpis utkání bude upraven dle aktuálního vývoje situace.
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VĚDOMOSTNÍ

K V Í Z
PRO CELOU RODINU
Aktuální situace jistě není pro nikoho z nás jednoduchá, ale ani
ve chvíli, jako je tato, bychom neměli přestat myslet pozitivně.
Připravili jsme proto pro naše čtenáře zábavný vědomostní kvíz,
během kterého mohou zapojit své mozkové kapacity
1) Kolik metrů nad mořem leží Vratislavice?
a) 385
b) 643
c) 1012

a na pomoc si přizvat také své děti. Věříme, že se s celou
rodinou nejen dobře pobavíte, ale snad se i dozvíte několik
zajímavostí o obci, ve které žijete. Přejeme příjemnou zábavu!

7) V
 e kterém roce navštívil Vratislavice císař
František Josef I.?
a) 1891
b) 1906
c) 1917

2) Co reprezentují dvě postavy ve znaku Vratislavic?
a) spojení zemědělské a průmyslové části obce v jednotné
Vratislavice
b) přátelství Čechů a Němců, kteří po staletí společně
ve Vratislavicích žili
c) oslava krásy vratislavických žen

3) Kolik obyvatel mají aktuálně Vratislavice?
a) 5460
b) 7835
c) 8750

4) Kdy byla postavena historická budova
vratislavické základní školy?
a) 1790
b) 1827
c) 1889

5) Kdo založil věhlasnou vratislavickou továrnu
na koberce a deky?
a) Ignaz Ginzkey
b) Ferdinand Ginzkey
c) Konrad Ginzkey

6) K čemu sloužila Zauhlovací a vodárenská věž?
a) bezpečné skladiště chránící uhlí před povodněmi na řece Nise
b) byla součástí důmyslného systému uskladnění a přepravy uhlí
do přilehlé továrny
c) první turistická vyhlídka na Vratislavice

8) V
 jakém stavebním slohu je postaven kostel
Nejsvětější Trojice?
a) gotickém
b) renesančním
c) barokním

9) K
 olik schodů vede na vrchol rozhledny
na Císařském kameni?
a) 98
b) 104
c) 112

10) K
 dy se veřejnosti poprvé otevřelo Kulturní
centrum VRATISLAVICE 101010?
a) 5. 5. 2005
b) 10. 10. 2010
c) 15. 5. 2015

11) K jakému účelu sloužil areál Vratislavické
kyselky na konci 19. století?
a) plicní sanatorium
b) veřejné koupaliště
c) lázně

12) Kolik let funguje ve Vratislavicích požární sbor?
a) 50
b) 100
c) 150

Správné odpovědi naleznete na 2. straně Vratislavického zpravodaje.

