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Úvod 

Události ve světě 

Nejvíce diskutovanou událostí roku 2019 byl nepochybně brexit. Brexitová dohoda, vyjednaná 

premiérkou Theresou Mayovou, byla opakovaně poslanci Dolní sněmovny zamítnuta. 

V důsledku toho Mayová podala demisi a v úřadu ji nahradil Boris Johnson. 

Ke změně ve vládě došlo také na Ukrajině. Prezidentské volby tam vyhrál Volodymyr Zelenskyj. 

I Islámský stát má nového vůdce. Na místo abú Bakra al-Bagdádího, který byl zabit, nastoupil 

abú Ibráhím Hášimí Kurajší.  

Rok 2019 se neobešel bez přírodních katastrof. Nejméně v patnácti případech škody převýšily 

hodnotu jednoho milionu dolarů. Nejničivější byly požáry v Kalifornii, jejichž následky byly 

vyčísleny na dvacet pět milionů dolarů.                                                                          

Jinou tragédii způsobila tropická bouře Dorian, která si vyžádala sedmdesát obětí, tři sta 

nezvěstných lidí a škody na majetku ve výši sedmi milionů dolarů. 

Další událostí, se kterou bude rok 2019 spojován, byl požár katedrály Notre-Dame.                                                                                                       

15. dubna ve večerních hodinách začala hořet katedrála Notre-Dame v Paříži. Celý svět 

sledoval, jak se oheň šíří, a po celé Evropě se začaly organizovat finanční sbírky na její obnovu.  

Za zmínku také stojí: 

 narození královského potomka ve Velké Británii, který dostal jméno Archie 

Mountbatten- Windsor 

 kuriózní krádež historických unikátů z drážďanské klenotnice 

 klimatický summit v New Yorku, kde pozornost světových politiků upoutala mladá 

aktivistka ze Švédska                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Události v České republice 

 

Rok 2019 byl pro Česko podle ekonomů úspěšný. Rostly mzdy a o necelých pět procent i kupní 

síla obyvatel. 

Rostly nám příjmy a podle kupní síly jsme byli na starém kontinentu na 24. místě. Ze zemí 

střední a východní Evropy jsou na tom lépe jen Slovinci a Estonci. 

Prezident Miloš Zeman vstoupil do druhého roku svého druhého funkčního období. Kabinet 

Andreje Babiše i nadále vládl jako vláda menšinová. 
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Sám Andrej Babiš celý rok vzbuzoval vyhrocené emoce. Jedné skupině lidí vadila jeho 

prominentní role za bývalého režimu. Jiné se zase nelíbil Babišův populismus, jímž se prý 

zařadil po bok Donalda Trumpa. Pravicové podnikavce rozčilovalo EET, zvyšování minimální 

mzdy a slevy na jízdném, které podle nich pokřivují české tržní prostředí. Lidskoprávně 

zaměřené Čechy naopak vytáčel Babišův postoj k migraci, válečným uprchlíkům i to, jak ničí 

českou mediální realitu. Ekologicky uvědomělé voliče přiváděl Babiš do varu svým chabým 

postojem ke klimatické krizi. A levici se nelíbilo, že české zemi vládne miliardář, který blokuje 

progresivní ekonomické změny. A konečně jedné velké skupině lidí nevadilo na Babišovi nic, o 

čemž svědčily jeho volební preference, které po celý rok zůstávaly stále stejně vysoké. 

V roce 2019 jsme oslavili několik velmi významných výročí. Bylo to 30 let od obnovení 

demokracie po 17. listopadu 1989 a 80 let od krutého potlačení studentských protestů proti 

nacistické okupaci. Jmenovatelem obou těchto historických událostí byli vysokoškolští 

studenti.                                                                                                                                                             

Dalšími výročími, které jsme si v tomto roce připomněli, byly 15 let od vstupu České 

republiky do Evropské unie a 20 let od vstupu České republiky do NATO.  

Bohužel temnou stránkou každého roku je definitivní odchod slavných osobností českých i 

zahraničních. Nejsilněji svět zasáhla smrt hvězdy seriálu Beverly Hills 90210 Luka Perryho, 

frontmana kapely The Prodigy Keitha Flinta nebo zpěvačky dua Roxette Marie Fredriksonové.                                                                                                                                           

U nás jsme se museli rozloučit s Karlem Gottem, který v osmdesáti letech podlehl vážné 

nemoci. Karel Gott, král českého popu, byl téměř národním pokladem a chloubou Česka. 

Zemřeli i další umělci, kteří budou na naší kulturní scéně chybět. Byli to např. Luděk Munzar, 

Václav Postránecký, Václav Vorlíček, Vlasta Chramostová, Daniel Nekonečný, Stáňa Lekešová. 

Počasí   

Počasí v roce 2019 bylo opět teplotně nad průměrem a opět bylo velmi sucho. Strohé teplotní 

statistiky říkaly:                                                                                                                                Průměrná 

roční teplota: 11.46°C                                                                                                                Počet 

arktických dní (maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) – 0 dní.                                            Počet 

ledových dní (maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) - 13 dní.                              Počet 

mrazových dní (minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - 87 dní.                                   Počet 

jarních dní (maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - 147 dní.                                               Počet 

letních dní (maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - 86 dní.                                                         Počet 

tropických dní (maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - 39 dní.                                                  Počet 

tropických nocí (minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - 7 dní. 

                                                                                                                                                                            

Obyvatelstvo 

Počet obyvatel ve Vratislavicích nad Nisou se v roce 2019 pohyboval kolem 8700. 374 se jich 

přistěhovalo a 363 odstěhovalo. Narodilo se 84 dětí a zemřelo 63 lidí.  
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Velmi hrdí jsme letos byli na Markétu Pechovou, které se podařil úžasný výkon. 

Tato čtyřicetiletá dálková plavkyně z Vratislavic přeplavala 25. srpna 2019 jako první 

hendikepovaná žena kanál La Manche. 38,5 kilometrovou trasu zvládla za 12 hodin a 31 minut. 

Před ní překonalo tuto náročnou výzvu jen 23 Čechů, z toho 8 žen.                                                                                    

Markéta v dětství onemocněla rakovinou, a přestože prodělala náročnou léčbu včetně 

chemoterapie, ve dvanácti letech se bez předešlého varování probudila po operaci a měla 

amputovanou pravou nohu. I přes boj s vážnou nemocí a amputovanou nohu začala v pubertě 

sportovat, nejprve dělala atletiku a ve dvaceti letech začala s plaváním. Tento sport ji zcela 

pohltil, dnes patří mezi nejlepší české dálkové plavkyně a má na svém kontě celou řadu 

cenných kovů.                                                                                                                                 

Markéta Pechová věnovala výtěžek z dražby plavecké čepice, v níž plavala přes kanál mezi 

Anglií a Francií, onkologickému oddělení liberecké nemocnice. Právě zde se v dětství léčila 

s rakovinou. Dvacetitisícový dar byl poděkováním za péči, které se jí tu dostalo. 

Obecní záležitosti 

Orgány městského obvodu pracovaly v roce 2019 téměř ve stejném složení jako loni. Ke 

změnám došlo pouze na pozici vedoucí ekonomického oddělení, kterou se od dubna stala Ing. 

Jana Míková a Mgr. Markétu Křečkovou, vedoucí odboru kultury, školství a sportu, ve funkci 

vystřídal Bc. Lukáš Kajínek. Ve stejné době na místo asistentky starosty nastoupila Zuzana 

Petráčková, která nahradila Janu Kučerovou.   

První letošní zasedání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve 

středu 13. února v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Jednání se zúčastnili 

všichni zastupitelé, a tak bylo zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Reprezentantům obce bylo ke schválení předloženo celkem sedmnáct bodů.                                                                                                                          

Na programu jednání byly výroční zprávy o činnosti obvodního oddělení Policie ČR ve 

Vratislavicích nad Nisou a Městské policie Liberec za rok 2018. Poté zastupitelé schválili zápisy 

z jednání finančního výboru. Následně bylo představeno 5. rozpočtové opatření roku 2018 a 

zastupitelstvo materiál přijalo. Dalším projednávaným bodem bylo financování výstavby 

nového Spolkového a komunitního centra Vratislavice. Byla také přijata vyhláška Statutárního 

města Liberec, kterou se omezuje používání zábavní pyrotechniky.                                                                                                                          

Na tomto jednání zastupitelstvo poprvé využilo nové hlasovací zařízení, které vedení obce 

zakoupilo. 

Druhé zasedání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve středu 10. 

dubna v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Zastupitelům bylo ke schválení 

předloženo sedmnáct bodů. Na zasedání byli představeni noví vedoucí pracovníci úřadu, Ing. 

Jana Míková - vedoucí ekonomického oddělení a Bc. Lukáš Kajínek - vedoucí odboru kultury, 

školství a sportu. 
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Třetí zasedání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve středu 12. 

června v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Jednání se účastnili všichni 

zastupitelé. Představitelům obce bylo ke schválení předloženo sedmnáct bodů. Věnovali se 

například 1. rozpočtovému opatření roku 2019, závěrečnému účtu MO za rok 2018 nebo 

financování Spolkového a komunitního centra Vratislavice. 

Letošní čtvrté zasedání zastupitelstva MO Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve středu 28. 

srpna v hlavním sále KC VRATISLAVICE 101010. Zastupitelům bylo ke schválení předloženo 

celkem dvacet bodů. Hlasovalo se například o zprávě finančního výboru, o druhém 

rozpočtovém opatření roku 2019 a čerpání rozpočtu k 30. 6. 2019. 

Páté a zároveň letošní poslední jednání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou se 

uskutečnilo ve středu 13. listopadu v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. 

Jednání se zúčastnili všichni zastupitelé. Představitelům obce bylo ke schválení předloženo 

dvacet jedna bodů, přičemž hlavním projednávaným materiálem byl návrh rozpočtu na rok 

2020.                                                                                                                                                                         

V úvodu zasedání byli zastupitelé seznámeni s informacemi finančního výboru. Dalším bodem 

bylo 3. rozpočtové opatření roku 2019. Hlavním projednávaným materiálem listopadového 

jednání byl návrh rozpočtu na rok 2020, který zastupitelstvo schválilo. Představitelé Vratislavic 

rovněž odsouhlasili rozpočtový výhled na roky 2021 – 2023 a parametry investičního úvěru 

revolvingového typu. Dále byli seznámeni s výročními zprávami ZŠ Vratislavice a 

vratislavických školek za uplynulý školní rok. 

Péče o obyvatelstvo 

Vratislavice nad Nisou jsou rok od roku modernější a ekologičtější. V roce 2019 se velká 

pozornost věnovala odpadům. Městský úřad dostál svým předvolebním slibům a rozšířil i 

zdokonalil možnosti třídění a svozu odpadů.                                                                                       

V celém katastru bylo 16 stanovišť s 80 kontejnery na papír, plast, sklo, nápojové kartony, kov 

a oblečení. Nově bylo možno na šesti místech využívat kontejnery na kovy a kovové obaly. 

Černé kontejnery s nápisem „Kovové obaly“ jsou určeny například pro plechovky od nápojů, 

konzervy a ostatní kovy. Tyto černé nádoby o obsahu 1100 litrů se vyvážely jednou měsíčně.                                                                                                                                                                  

Pro občany byl zajištěn také svoz kusového odpadu. Na odpad větších velikostí – nábytek, 

spotřební elektroniku, koberce atd. bylo třeba zakoupit samolepící štítek v hodnotě 35 Kč.                                           

Obyvatelé naší obce mají možnost už pět let zdarma využívat svoz biologického odpadu. 

Občané s trvalým pobytem ve Vratislavicích, kteří popelnici na bioodpad dosud neměli, mohli 

průběžně žádat o její přistavení. Nádoby byly vyváženy od dubna do listopadu každý pátek. 

Dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, mají lidé možnost zdarma odložit odpad do 

velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery jsou na různých místech ve Vratislavicích přistaveny 

po čtyři víkendy. Během letošního jarního svozu bylo odvezeno 112 velkoobjemových 

kontejnerů s odpadem vážícím přes 170 tun a na podzim 96 plných kontejnerů, ve kterých 

skončilo 146 tun nepotřebného odpadu.                                                     
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Čistota obce je jednou z priorit městského úřadu a v roce 2019 stála kolem tří a půl milionů 

korun. 

Další prioritou naší radnice je postarat se co nejlépe o děti a mládež.                                   

Každoročně finančně podporuje příměstské tábory. Během letošních prázdnin probíhaly 

tábory od 8. 7. do 23. 8. a na jejich organizaci se podíleli čtyři realizátoři: Music Time, Sportkids, 

ARA Agentura a Věda nás baví. Díky tomu byla nabídka tematického zaměření táborů skutečně 

rozmanitá. Zúčastnilo se jich 261 dětí, což je o 70 dětí více než v roce 2018. Každé dítě s trvalým 

bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou dostalo letos příspěvek 1200,- Kč, zatímco v roce 2018 

to bylo 1000,- Kč. Více než třetinový nárůst v počtu dětí oproti roku 2018 napovídá, že je o 

příměstské tábory ve Vratislavicích zájem. 

Velkou pozornost této skupině vratislavických obyvatel věnoval pan starosta Lukáš Pohanka. 

Osobně se s malými i dospívajícími dětmi setkával při různých pro ně významných 

příležitostech. Letos v obřadní síni vítal nové vratislavické občánky, v mateřských školách 

pasoval předškoláky na školáky, setkal se s 94 novými žáky základní školy. Na konci školního 

roku si poslechl, jak se naučili číst letošní prvňáčci. Všem vždy předal dárečky a popřál hodně 

radosti a smíchu v dalším životě.                                                                                                             

Spolu s ředitelem základní školy Mgr. Liborem Rygálem 28. června přivítali v obřadní síni 

vratislavické radnice žáky devátých tříd, aby jim slavnostně předali poslední vysvědčení. 

Dětem popřáli mnoho štěstí v další životní etapě a na památku věnovali každému z 

jedenačtyřiceti deváťáků hrníček z kolekce I LOVE VRATISLAVICE.                                                       

Ve stejném měsíci předal devíti maturantům ze Střední umělecké školy maturitní vysvědčení. 

Slavnostního aktu se zúčastnili také ředitel SUŠ Liberec Zdeněk Švácha, třídní učitelka 

maturitního ročníku Eva Wagnerová a zástupkyně ředitele Ing. Petra Kotěšovcová. 

Další velkou skupinou občanů Vratislavic jsou senioři. Každoročně vyjmenovávám akce, které 

pro ně pracovníci městského úřadu připravují. I letos se v hojném počtu zúčastnili oslav 

Masopustu, kde jim k tanci a poslechu zahrálo oblíbené duo Kantiléna z Lomnice nad 

Popelkou. Velikonoční veselici si užili 9. dubna. Tentokrát zahrála kapela Náznaky.                   

Všechny vratislavické seniory pozvala Komise komunitního plánování MO Vratislavice nad 

Nisou na posezení u táboráku v květnu a znovu ještě v září.                                                                                                                       

Velmi zajímavým počinem bylo kreativní setkání dětí a seniorů. Členové S-art klubu se 

dlouhodobě věnují výtvarné činnosti pod odborným vedením akademického malíře Jaroslava 

Švihly. S vybranými dětmi ze základní školy se ovšem setkali poprvé. V audiovizuálním sále 

kulturního centra se v přátelské atmosféře navzájem portrétovaly dvojice – žák a senior. Tyto 

portréty byly vystaveny na chodbě ZŠ Vratislavice nad Nisou. Všem zúčastněným se setkání 

dvou generací vyplněné tvůrčí činností velmi líbilo.                                                                                 

Další výhodou starších lidí je služba Vratislavice Expres. Před necelým rokem byl kvůli velkému 

zájmu našich občanů o službu Vratislavice Expres pořízen druhý vůz. A ukázalo se, že to bylo 
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správné rozhodnutí. Lidé provoz této služby pravidelně a hojně využívají, což dokládají aktuální 

statistiky. Zatímco s jedním vozem se realizovalo kolem 350 jízd v měsíci, se dvěma vozidly je 

to téměř 600 jízd měsíčně.                                                                                            

Za účasti libereckého primátora Jaroslava Zámečníka, starosty Vratislavic Lukáše Pohanky, 

náměstka hejtmana Pavla Svobody a provozního ředitele společnosti SeneCura Markuse 

Schwarze bylo v červnu slavnostně otevřeno SeneCura SeniorCentrum. Nový komplex nabízí 

sociální službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem zaměřený na seniory trpící 

Alzheimerovou chorobu či jinou formou stařecké demence. Zařízení kromě zdravotní, 

ošetřovatelské a sociální péče nabízí širokou škálu doplňkových služeb.  

Do kapitoly Péče o obyvatelstvo jistě patří i nově nainstalovaná rychlodobíjecí stanici pro 

elektromobily a plug-in hybridní vozy. K tomuto účelu byla vyhrazena dvě parkovací místa pro 

ekologická vozidla. Vratislavice jsou teprve pátým místem v Liberci, kde si lidé mohou svůj 

automobil dobít. 

I v roce 2019 mohli obyvatelé Vratislavic nad Nisou zdarma využívat pracovní a profesní 

poradnu, právní poradnu a poradnu pro bytové a sociální záležitosti. 

Ve výčtu služeb, kterými MÚ pečuje o své občany by neměla chybět ani příprava lyžařských 

tratí na loukách za sídlištěm a hřbitovem. Původní běžecké okruhy v délce zhruba 5 km byly 

letos doplněny o trasy pro pěší. Další novinkou je třetí okruh na louce nad parkovištěm u 

koupaliště Sluníčko, který je kvůli stoupání ze všech tras nejnáročnější, měří zhruba 1,5 km. 

Letos byly vytištěny vůbec první pohlednice Vratislavic nad Nisou. Zájemci si mohli vybrat z 

různých variant pohledů, a to letních fotografií vratislavických dominant, zimních záběrů 

Vratislavic, fotografií zámeckého parku. 

Hospodaření obce 

Nejvyššími položkami na straně výdajů z rozpočtu obce byly v roce 2019 tyto významné 

investice:  

Opravy komunikací        7,3 mil. Kč 

Hřiště, parky a jejich údržba       5,7 mil. Kč 

Parkovací plochy u ZŠ, v ul. Pivovarská a Náhorní, u MŠ Sídliště     5 mil. Kč 

Opravy techniky TS           4 mil. Kč 

Cyklostezka v ulici Dopravní       3,6 mil. Kč 

Technika TS (travní sekačky, sněžný skútr, radlice…)   1,8 mil. Kč 

PC učebna v ZŠ           1 mil. Kč 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schválilo pro kalendářní rok 

2019 dvě výzvy dotačních programů a rozhodlo se tak pokračovat v nastavení finanční podpory 

vratislavických organizací a akcí na svém území.                                                                  
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První výzva se týkala podpory celoroční a pravidelné činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, 

kultury, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. V tomto programu mohly žádat spolky, 

organizace, církve a neziskové organizace a jiné nepodnikající právnické osoby. Těmto 

organizacím byla na celoroční činnost poskytnuta dotace ve výši Kč 1000,- na člena do 

osmnácti let věku s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.                                                                                                    

Druhá výzva se týkala podpory akce nebo cyklu akcí v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a 

vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví. V tomto programu mohly žádat vedle právnických 

osob i fyzické osoby, které by chtěly na území Vratislavic nad Nisou realizovat jednorázovou 

akci či cyklus akcí určených pro všechny věkové kategorie. Maximální výše poskytnuté podpory 

byla stanovena na Kč 15 000,-.                                                                                                

V průběhu roku bylo také možno žádat o podporu individuálních žádostí. Tyto žádosti 

projednávala a schvalovala Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou. 

V rámci těchto dotačních programů bylo v roce 2019 z rozpočtu městského obvodu rozděleno 

521 840,- Kč. 

Výstavba a úprava obce 

Největším úspěchem v oblasti výstavby v roce 2019 se jednoznačně stala budova školky na 

Nové Rudě. Netradiční budova mateřské školy na Nové Rudě architektů Petra Stolína a Aleny 

Mičekové získala 21. listopadu v Betlémské kapli v Praze prestižní ocenění Stavba roku 2019. 

Do letošního 27. ročníku celostátní soutěže, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury 

a stavitelství, bylo přihlášeno 53 staveb. Odborná porota z finálních sedmnácti nominovaných 

projektů nakonec udělila ocenění šesti stavbám. Budova nové školky sklidila nevídaný úspěch 

také v rámci našeho kraje. Ve čtvrtek 24. listopadu zvítězila hned v několika kategoriích 

soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2019 a odnesla si hlavní Cenu Karla Hubáčka. Do 

soutěže bylo přihlášeno 43 projektů realizovaných v Libereckém kraji. Dalším významným 

titulem, který byl naší školce udělen, je cena v kategorii Novostavba na 26. ročníku Grand Prix 

Architektů – Národní ceny za architekturu 2019. Mezinárodní porota letos vybírala z 

rekordního počtu 321 přihlášených staveb. Tak výrazný úspěch naší školky mezi odbornou 

veřejností nás velice těší a zároveň se pro nás stává motivací do další práce pro vratislavické 

občany. 

V soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2019 byl úspěšný i Park Nové Vratislavice autorů Ireny 

Vybíralíkové a Daniela Hrubého. Ani tento projekt nezůstal pozadu a umístil se první v kategorii 

Veřejný prostor a komunikace. Jsme rádi, že se naše snaha o zkvalitňování veřejného prostoru 

dočkala takového uznání.                                                                            

Během roku jsme park neustále vylepšovali až do oceněné finální podoby. Pro návštěvníky 

jsme zde přichystali několik novinek. V rozlehlém volnočasovém areálu je kromě stánku s 

občerstvením k dispozici grilovací koutek, odpočinkové louky nebo například prolézací věž a 

další hrací prvky pro děti. Abychom lidem zajistili ještě větší komfort, vybudovali jsme dvě 

markýzy zastřešující sezení. Více vyžití pak návštěvníkům přinesou dvě nová hřiště na 
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pétanque, stůl na ping pong nebo prostor se sítí pro badminton. V aleji u parku jsme zároveň 

vybudovali nové parkoviště s pěti parkovacími místy a nainstalovali sedm nových lamp 

veřejného osvětlení.                                                                                                                                     

Na konci června zde šéfkuchař Robert Sklenář uspořádal gurmánský festival, který navštívilo 

přes dva a půl tisíce lidí. Kromě ukázky profesionální přípravy moderních pokrmů byly 

návštěvníkům k dispozici stánky s kvalitním vínem, ciderem, pekařskými výrobky, originálními 

marmeládami nebo produkty z farmy. Na jedinečnou přehlídku skvělého jídla a pití pozval 

šéfkuchař Robert Sklenář další známá jména ze světa gastronomie Marcela Ihnačáka, Ivana 

Rusinu a Michala Nevtípila. 

Parky a hřiště                                                                                                                                                

I mnoho dalších parků a hřišť ve Vratislavicích nad Nisou se letos zvelebovalo či nově 

vybudovalo.                                                                                                                                                

V parku pro psy byly opraveny překážky.                                                                                            

Na třech místech mezi obytnými domy v Krajní ulici na sídlišti Nové Vratislavice prošly 

revitalizací všechny hrací prvky a dopadové plochy. Opravili jsme také původní závěsné 

houpačky a kolotoč.                                                                                                                                          

V Dlážděné ulici na sídlišti Zámecký vrch jsme vybudovali další hřiště se šesti hracími prvky.  

V dubnu jsme v této lokalitě nahradili původní pískoviště čtyřmi prvky pro starší děti a na konci 

srpna jsme v jeho blízkosti realizovali další nové hřiště, kde si mladší děti mohou hrát na 

houpačkách, pískovišti nebo šplhacím totemu. Za pozornost jistě stojí unikátní šestimetrová 

tubusová skluzavka umístěná na svahu, která je ve Vratislavicích jediná svého druhu. Prostor 

hřiště jsme také doplnili o nové lavičky.  

Parkování                                                                                                                                                          

Velkou starostí městského úřadu bylo opět zajištění dostatečného množství parkovacích stání. 

S jejich nedostatkem se dlouhodobě potýká a stále se snaží hledat 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.  Komplikovanou situaci 

s parkováním před budovou MŠ Sídliště jsme vyřešili výstavbou zálivu s pěti novými 

parkovacími místy ve Skloněné ulici.                                                                              

Nový padesátimetrový parkovací záliv s kapacitou 18 stání vznikl také v Pivovarské ulici na 

křižovatce s ulicí U Sila.                                                                                                                            

Rodiče vozící děti do základní školy mohli od září využívat další tři zcela nová stání. Podél 

chodníku u kulturního centra jsme vyhradili plochu pro vozidla s označením K+R (tzv. Kiss and 

Ride). Nejedná se o klasická parkovací místa, ale o prostor určený výhradně pro krátké 

zastavení a vysazení spolujezdce nebo vyčkání na jeho příchod. Značka K+R tedy označuje typ 

parkoviště, na kterém lze pouze krátce zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.  
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Na tomto místě mohou děti samy vystoupit přímo u chodníku a bezpečně po přechodu dojít 

do školy, zatímco řidič následně pokračuje v cestě dál.                                                                                  

O prázdninách se pozornost MÚ zaměřila na okolí vratislavické základní školy. Vedle historické 

budovy ZŠ vzniklo parkoviště s 24 místy, které je určeno pro zaměstnance školy a během 

kulturních akcí bude přístupné i veřejnosti. Díky novému parkovišti se uvolní místa nad 

kulturním centrem. Toto opatření zásadně zjednodušilo problémy s parkováním, se kterými 

jsme se u základní školy dlouhodobě potýkali.                                                                          

Během tohoto roku tak ve Vratislavicích vzniklo 64 nových parkovacích míst. 

Komunikace                                                                                                                                                

První fázi letošních oprav vratislavických silnic jsme v květnu zahájili rekonstrukcemi výtluků v 

ulicích Za Tratí, Prosečská, Borůvková, Nad Strání, Vyhlídková, Krajová, Na Rozcestí, Vinařská, 

Pivovarská, Donská, Seniorů, Ořechová, Krajní, U Sila a Dlážděná.                                 

Během června prošla celkovou rekonstrukcí komunikace Tyršův vrch, kde jsme na téměř půl 

kilometru po celé šíři položili nový asfaltový povrch. Na začátku července jsme dále provedli 

celoplošnou opravu silnice Na Vrších a opravili jsme také část silnice K Mojžíšovu prameni. Na 

základě žádostí od rezidentů jsme v dalších vratislavických lokalitách nechali během září 

nainstalovat zpomalovací prahy. K větší bezpečnosti chodců by měly přispět tři nové retardéry 

v Pivovarské ulici a další dva v ulici Náhorní.                                                                        

V říjnu jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci silnic Za Cukrárnou a v Dopravní ulici od vlakového 

přejezdu k mostu u zauhlovací věže. Obě komunikace byly ve velmi špatném stavu, proto byla 

nutná jejich celková oprava.                                                                                                  

Na téměř kilometru cyklostezky vedoucí Dopravní ulicí jsme v první polovině října provedli 

generální opravu povrchu. Tento úsek napříč Vratislavicemi, který je označen žlutou dopravní 

značkou s logem kola, navazuje na mezinárodní cyklotrasu Odra – Nisa. Projekt byl finančně 

podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.                                                                              

Během tohoto roku jsme nový asfaltový povrch po celé délce a šíři položili na více než 2,5 km 

silnic. 

Na přání občanů jsme u posledního z rybníků za koupalištěm Sluníčko vybudovali novou lávku. 

Zejména v deštivých dnech se na cestě od rybníků k zahrádkářské kolonii dlouhodobě držela 

povrchová voda a tvořily se zde rozsáhlé blátivé louže. Díky svolení majitele pozemku jsme 

původní provizorní palety mohli nahradit pevnou dřevěnou lávkou, která zajistí komfortní 

cestu směrem ke Kunratické.                                                                                                       

V aleji podél Parku Nové Vratislavice jsme nechali na žádost místních obyvatel nainstalovat 

pět nových lamp veřejného osvětlení.                                                                                     

Zrekonstruovali jsme klíčovou trasu pro pěší, kterou je cesta k lékaři. Chodník k Intexu je 

chodci nejčastěji využívanou spojnicí obou částí Vratislavic. Panelová silnice v Rumburské ulici 

byla ve velmi nevyhovujícím stavu. 
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Technické středisko                                                                                                                          

Každoročně se velmi pochvalně vyjadřuji o práci vratislavického technického střediska. Nejinak 

tomu je i letos.                                                                                                                          

Pracovníci TS se opět svědomitě starali o zimní údržbu silnic, chodníků, schodišť. Na začátku 

března zahájili jarní úklid komunikací a parkovišť v celém katastru naší obce. Potom začala 

nikdy nekončící práce na travnatých plochách ve vratislavických parcích. Díky nově zakoupené 

výkonné kompaktní sekačce byla údržba obecní zeleně letos snadnější. Pravidelně pečovali 

také o vratislavický hřbitov, který je stále udržovanější a krásnější. V září metodou pískování 

kompletně vyčistili přední zeď hřbitova včetně sloupů u vstupní brány a podstavec kovového 

kříže se sochou Ježíše v centrální části hřbitova. Zároveň u vstupu na hřbitov, kde se v deštivých 

dnech držela voda, a tvořily kaluže, vybudovali odvodňovací drenáž. 

Tuto kapitolu jsem začala výčtem úspěchů, které sklidily dva dokončené projekty ve 

Vratislavicích nad Nisou, a to školka na Nové Rudě a Park Nové Vratislavice. V závěru kapitoly 

bych chtěla zmínit to, co se v roce 2019 začalo a vyslovit naději, že i tyto stavební počiny budou 

po své realizaci hodnoceny stejně pozitivně. 

Prvním z nich je výstavba Spolkového a komunitního centra Vratislavice.                                    

Protože ve Vratislavicích doposud scházel multifunkční prostor, který by sloužil k setkávání 

různých zájmových skupin a kam by bylo možné přestěhovat knihovnu, jejíž současné umístění 

je naprosto nevyhovující, MÚ několik let intenzivně usiloval o to, aby takové centrum bylo 

možno vybudovat. V roce 2016 proto odkoupil od církve budovu nad Kulturním centrem 

VRATISLAVICE 101010, která bude na nové spolkové a komunitní centrum přestavěna.  

Od Ministerstva pro místní rozvoj na jeho výstavbu nyní získal dotaci ve výši  58 703 494,- Kč, 

která by měla pokrýt až 90 % plánovaných nákladů.                                                                         

Na konci května byly zahájeny demoliční práce na dvou přístavcích nad kulturním centrem a 

po vyklizení prostoru se v červenci začalo intenzivně pracovat na výstavbě, která by měla být 

dokončena v roce 2020. 

Druhým je rekonstrukce areálu Vratislavické kyselky.                                                                                 

Na začátku srpna byla slavnostním odhalením základního kamene zahájena kompletní 

rekonstrukce areálu Vratislavické kyselky. Léta chátrající komplex koupila před rokem 

jablonecká společnost Kitl, která se specializuje na výrobu sirupů, medicinálních vín a medovin. 

Firma chce do Vratislavic do dvou let přesunout svou výrobu a výhledově také plánuje, že zde 

znovu začne stáčet minerální vodu. Slavnostního aktu se vedle majitele společnosti Kitl Jana 

Vokurky zúčastnili také starosta Vratislavic Lukáš Pohanka a hejtman Libereckého kraje Martin 

Půta. 

 

Veřejný a kulturní život, školství a sport v obci 

 

Ve veřejném životě naší obce se v roce 2019 odrazilo několik významných událostí. 

První z nich bylo 175. výročí založení vratislavické továrny na výrobu koberců.                                               



11 
 

Vratislavice nad Nisou především díky jménům svých rodáků a produktům jimi vytvořených 

překonaly mnohé hranice. Vedle slavného rodáka Ferdinanda Porscheho měl na obec zásadní 

vliv i rodák Ignaz Ginzkey. Ten před téměř dvěma stoletími zakoupil dva tkalcovské stavy a 

založil tak rodinnou firmu na výrobu koberců a dek. Netrvalo dlouho a firma vyvážela své 

výrobky do celého světa. Na rozdíl od jiných podniků nebyla tradice výroby koberců po válce, 

s příchodem nových obyvatel a zaměstnanců, přerušena, ba co víc, dokázali tito i po 

znárodnění továrny navázat na slavnou minulost a díky rozsáhlým inovacím zásadně rozšířit 

výrobu při zachování světové kvality. Ve spolupráci s pamětníky a Městským obvodem Liberec 

- Vratislavice nad Nisou připravil spolek AvantgArt celou řadu akcí, jimiž jsme si připomněli 

toto vratislavické výročí. První připravovanou akcí byla fotografická výstava v libereckém 

Knihkupectví a antikvariátu Fryč. Ta byla věnována nejen vratislavické dominantě – 

vodárenské a zauhlovací věži, známé jako Zauhlovačka, ale zmapovala i slavné milníky 

věhlasné továrny na koberce. Výstava byla zahájena vernisáží, která se uskutečnila 16. ledna. 

Prostřednictvím akcí v rámci tohoto výročí mnoho lidí změnilo názor na obecně vštípené motto 

o „kobercích z Liberce“. Koberce totiž nebyly z Liberce, ale z Vratislavic! 

Spolek AvantgArt, který letos otevřel už čtvrtou sezónu, připravil pro občany zajímavý 

program. Bylo to např. vyprávění cyklistky, která během šesti měsíců procestovala půl Evropy, 

od Estonska až po Španělsko na svém kole, a má stovky zážitků a fotografií. Nebo čtvrtý ročník 

benefičního open air festivalu Otevíráme Zauhlovačku. 

Druhým oslavovaným výročím bylo výročí 150 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve 

Vratislavicích nad Nisou. Oslava se konala 14. září 2019. Hasiči předvedli řadu ukázek své 

práce, svou činnost prezentovala i vodní potápěčská záchranná služba Liberec. Během celého 

dne mohli lidé navštívit hasičárnu a prohlédnout si např. šatnu nebo dětské zázemí. Všude 

kolem byla vystavená technika jak současná, tak i historická. Odpoledne pak bylo věnováno 

hostům. Pozvání přijali ministr vnitra Jan Hamáček, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, 

primátor Liberce Jaroslav Zámečník, krajský ředitel hasičů Luděk Prudil, produkční Renáta 

Havelková a člen dobrovolných hasičů Tomáš Hrudka. 

 

Akce 

Tradiční akce pořádané městským úřadem se těší stále větší přízni. V roce 2019 je navštívili 

nejen obyvatelé naší obce, ale i mnoho mimo vratislavických.  

 

V pořadí devátý ročník REPREZENTAČNÍHO PLESU Městského obvodu Liberec – Vratislavice 

nad Nisou a vratislavické základní školy navštívilo v pátek 22. února na tři sta hostů. Průběh 

slavnostního večera moderoval David Jelínek a k tanci hrál oblíbený orchestr Big „O“ Band 

Marka Ottla. 

V sobotu 13. dubna se v atriu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 konalo tradiční vítání 

svátků jara VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE. Odpoledne plné zábavy, soutěží, tance a zpěvu 

doplnil velikonoční trh, burza knih a tvořivé dílničky pro děti.                                             
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Poslední dubnová noc je neodmyslitelně spjata s PÁLENÍM ČARODĚJNIC a ve Vratislavicích se 

tento pohanský zvyk stal velmi oblíbenou tradicí. Pro návštěvníky 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.                   

Vratislavice se letos již tradičně připojily k celostátním projektům MUZEJNÍ NOC a NOC 

KOSTELŮ. V pátek 17. května mohli lidé zdarma navštívit Rodný dům Ferdinanda Porsche a 

Automuzeum Vratislavice. O týden později se návštěvníkům otevřely dveře vratislavického 

kostela Nejsvětější Trojice, zajímavý program probíhal i v kapli Vzkříšení a v sále pod ní. 

Připraveny byly komentované prohlídky, koncerty, modlitby, mše a lidé mohli navštívit také 

kostelní věž nebo si prohlédnout varhany.                                                                                             

První červnovou neděli přilákal pestrý program a krásné letní počasí téměř čtyři tisíce lidí do 

vratislavického zámeckého parku na oslavy DNE DĚTÍ. Pro nejmenší návštěvníky byly 

připraveny soutěže inspirované českými pohádkami a spousta další zábavy. Hlavním lákadlem 

bylo vystoupení oblíbené dvojice dětských bavičů Štístka a Poupěnky. 

Šest tisíc lidí si 17. srpna užilo kvalitní program letošního 24. ročníku VRATISLAVICKÝCH 

SLAVNOSTÍ. Vedle divadelních a hudebních vystoupení čekal na návštěvníky již tradičně nabitý 

doprovodný program určený pro děti i dospělé. Absolvovali komentované prohlídky v kostele 

Nejsvětější Trojice nebo Letní pohár ČVF v beachvolejbalu na kurtech u školy. V rámci 

Vratislavických slavností mohli lidé opět zdarma navštívit Rodný dům Ferdinanda Porsche, 

jehož expozici obohacuje nový unikátní exponát, a sice vítězný vůz závodu 24 hodin Le Mans 

z roku 2016. Závodní speciál Porsche 919 Hybrid o výkonu 900 koní je v Česku k vidění vůbec 

poprvé, a to právě ve Vratislavicích. Oslavy naší obce večer vyvrcholily koncerty předních 

českých hudebních skupin Mirai a Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy. 

 

BEATA RAJSKÁ, oděvní designérka, letos zavítala do Vratislavic už poosmé, aby divákům 

předvedla svou aktuální kolekci. Na vrcholnou společenskou akci sezony dorazilo ve čtvrtek 

22. srpna do atria Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 téměř šest set lidí. Večerem opět 

provázela bývalá Miss ČR Diana Kobzanová a hostem tentokrát byl zpěvák a hudebník David 

Kraus. 

V Rodném domě Ferdinanda Porsche se uskutečnily přednášky s názvem „Křižovatky 

techniky“. Zásadní momenty a milníky z historie i osobnosti průkopníků techniky představili 

renomovaní znalci oboru. V úterý 8. října historik Lukáš Nachtmann mluvil o práci nadaného 

českého vynálezce Ludvíka Očenáška – prvního technika, který se na našem území věnoval 

raketám a reaktivnímu pohonu.  

V úterý 10. prosince pak navázal ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek přednáškou 

o vzniku a vývoji nepostradatelných čerpacích stanic, které byly důležité k rozvoji 

automobilismu. 
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Poslední srpnový den patřil ve Vratislavicích milovníkům vína. Společnost Decanté po roční 

odmlce uspořádala v atriu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 už 4. ročník FESTIVALU 

VÍNA LIBEREC, který kromě ochutnávky špičkových vín nabídl také ukázku skvělé gastronomie, 

kvalitní doprovodný program plný zábavy pro děti a pestré hudební produkce. Na degustaci 

toho nejlepšího, co tuzemská i zahraniční vinařství nabízí, dorazily téměř čtyři tisíce 

návštěvníků. 

V barokním interiéru vratislavického kostela Nejsvětější Trojice se v pátek 6. září už popáté 

konal unikátní KONCERT, který zde vedení obce na konci léta každoročně pořádá. Tentokrát 

do Vratislavic přijela i s celou kapelou poprocková zpěvačka Anna K., která je držitelkou pěti 

ocenění Anděl. Kromě dvou komorních písní doprovázených pouze na piano, zazněly v podání 

celé kapely hity jako Nebe, Noc na zemi, Večírek za koncem a řada dalších. Neopakovatelný 

zážitek přilákal do kostela na 230 návštěvníků. 

Poslední listopadovou sobotu před začátkem ADVENTU se ve Vratislavicích opět rozzářil 

vánoční strom. Také letos se při této příležitosti zaplnilo okolí Kulturního centra VRATISLAVICE 

101010 stánky s prodejci a na pódiu v atriu byl pro návštěvníky připraven slavnostní program. 

Načerpat předvánoční pohodu do Vratislavic přijely opět stovky lidí, pro které bylo vedle 

tradičního adventního trhu a bohatého kulturního programu připraveno i několik novinek. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout mobilní sklářskou pec a sami si vyzkoušet foukání skla. 

Samozřejmostí byly tvořivé vánoční dílničky pro nejmenší a také vyřezávaný dřevěný betlém 

od Ondřeje Marčáka z Vratislavic. 

Přednášky 

Pořád oblíbenější jsou přednášky konané v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010. Jsou 

téměř všechny vyprodané a opravdu si našly stálé posluchače. Hlavními tématy přednášek je 

cestování a zdraví.                                                                                                                                 

K těm prvním patřila např. přednáška osmadvacetiletého cestovatele a dobrodruha Matěje 

Balga, který strávil tři roky na kole nebo v kajaku, projel dvaačtyřicet zemí a zažil nespočet 

dobrodružství.                                                                                                                                         

Mexiko, Kanadu i zimní Aljašku představil ve své přednášce Jiří Kolbaba.                                     

Povídání o Černobylu bylo nesmírně zajímavé. Posluchači se dověděli, jak katastrofa jaderné 

elektrárny ovlivnila svět, jak se s jejími následky potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let 

budeme.                                                                                                                                                    

K těm druhým patřila vystoupení fundovaných lékařů, kteří hovořili o homeopatii při bolestech 

zad a kloubů, o péči o zrak a prevenci očních chorob, o lécích a jejich (nad)užívání.  

Divadlo 

Za všechna úžasná divadelní představení, která jsme mohli v roce 2019 ve Vratislavicích 

zhlédnout, jmenujme alespoň tato.                                                                                                                        
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Do Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 přijel v polovině února s kriminální komedií 

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA známý český herec a zapálený koňák Václav Vydra.                                   

V červnu to byla herečka Daniela Choděrová, která se představila v komediální one woman 

show CAVEWOMAN. S vtipným nadhledem divákům přednesla obhajobu jeskynní ženy, ve 

které se zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví snažících se žít vedle sebe na stejné 

planetě.                      

Plné hlediště tleskalo také Karlu Rodenovi a Janě Krausové, kteří mistrně vystoupili v zoufale 

jedovaté tragikomedii o odvrácené straně lásky OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ.                                             

V komedii FANTASTICKÁ ŽENA úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem 

seznamu vlastností, které by měla mít ideální partnerka. Příběh byl o dvou kamarádech ve 

středním věku, jejichž životy pořádně zamíchala doslova fantastická žena v podání Patricie 

Solaříkové.                                                                                                                                                           

Již poněkolikáté poctila vratislavické diváky svým uměním Barbora Hrzánová. Tentokrát se 

svým manželem Radkem Holubem sehrála komedii ZAČÍNÁME KONČIT. 

 

Hudba  

Jedinečný hudební zážitek na střeše knihovny v atriu kulturního centra nabídl KAMIL 

STŘIHAVKA. 

V září přijel do vratislavického kulturního centra český muzikant, herec a moderátor MILAN 

PEROUTKA.  

Po třech letech se vrátila do Desítek talentovaná LENNY s ochutnávkou nového alba. 

Vánoční čas nám zpestřila svým koncertem BÁRA BASIKOVÁ, kterou doprovázel jablonecký 

dětský pěvecký sbor IUVENTUS, GAUDE. 

 

Moderní umění 

Vratislavice se v roce 2019 už podruhé připojily vedle Liberce, Prahy, Ostravy, Plzně nebo 

Olomouce mezi evropská města, ve kterých probíhá Mezinárodní sochařský festival Sculpture 

line. V rámci tohoto projektu jsme se mohli na několika místech ve Vratislavicích seznámit se 

současnou uměleckou tvorbou. Na prostranství před kostelem Nejsvětější Trojice 

nainstalovány tři klavíry autora Antonína Kašpara s názvem „Pocta pro Josepha Beyuse“. V 

Parku Nové Vratislavice návštěvníky zaujala socha koně přeskakujícího plot od Jakuba Frišara. 

Do zámeckého parku se vrátila bronzová socha jezdce doplněná o další dvě sochy koní od 

Michala Gabriela. Součástí expozice v parku byla ještě dvě umělecká díla, a to socha „Dvaja“ 

Andreje Margoče a „Třetí ruka“ Alexandry Koláčkové. 
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Sport 

Velké sportovní akce probíhaly ve Vratislavicích nad Nisou celý rok 2019.                                                       

Hned v lednu se konala velká sportovní událost. Zámecký park a přilehlé okolí se staly dějištěm 

zimní podoby oblíbeného překážkového závoru SPARTAN RACE. Zúčastnilo se ho téměř 3000 

sportovců z různých koutů zeměkoule.  

 

Poslední lednovou sobotu se uskutečnil také náš tradiční lyžařský závod VRATISLAVICKÉ SKI. 

Proběhl po dvouleté pauze, která byla způsobena nedostatkem sněhu v minulých letech. Na 

start závodu se postavily více než dvě desítky rekreačních lyžařů od dětí až po seniory.  

 

V sobotu 18. 5. pořádal spolek RunBo Team 27. ročník běžeckých závodů VRATISLAVICKÝ 

BĚHOUN 2019, jehož nedílnou součástí byl i 23. ročník přespolního běhu O PUTOVNÍ POHÁR 

STAROSTY VRATISLAVIC NAD NISOU. Na koupališti Sluníčko se ráno sešli natěšení malí 

závodníci i dospělí běžci. Do Síně slávy Vratislavického Běhouna byla letos za největší počet 

účastí v historii závodu uvedena rodina Kocumových. Tento běžecký závod byl obohacen 

doprovodným programem: dětskou tombolou, skákacím hradem, jízdou na ponících i 

bubenickou show souboru Aries.  

 

O týden později v sobotu 25. května proběhl ve vratislavické sokolovně 2. ročník soutěže 

VRATISLAVICKÝ SILÁK 2019. Závod Silák je postaven jak na síle, tak vytrvalosti a pevné vůli. 

Každý muž zvedá svoji váhu na základních cvicích jako bench press, mrtvý tah a dřep. Závod 

Vratislavický silák je navržen tak, aby se mohl zúčastnit každý včetně žen, které zvedají 50 % 

své hmotnosti. 

 

V září se konal již 5. ročník vratislavického běžeckého závodu KAISER JOSEF 2019, kterého se 

zúčastnilo bezmála 90 běžců. Hlavní závod na 5 km měl 250 m převýšení a zakončilo ho 112 

schodů na vrchol rozhledny. Připraveny byly i dětské kategorie, juniorskou část závodu vyhrál 

Patrik Javůrek, mezi ženami suverénně zvítězila Michaela Vojteková a mužským šampionem 

se stal Zbyšek Lhota. 

 

Ani listopad nebyl bez běhání. KONRÁDOVA JEDENÁCTKA byla vyvrcholením série Pivní běhy 

v tomto roce. V neděli 10. listopadu 2019 úderem 11. hodiny a 11. minuty vypustila brána 

vratislavického pivovaru běžce. Závod nabídl přírodní terén, skvělou atmosféru a bohaté 

sportovní i pivní ceny. 

 

Letošní úspěchy našich sportovců 

Tanečníci z MAESTRO-MOTION na soutěži Dance cup Markvartice poprvé ukázali letošní 

choreografií Egypt a všichni z ní byli nadšení natolik, že vyhráli Absolutního vítěze soutěže. 

Maestro-motion uzavřelo soutěžní sezónu na Mistrovství České republiky. Na velkém finále v 

Lucerně v Praze se stali mistry a vícemistry České republiky. 
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Vratislavické juniorky z aerobikového klubu Akademie sportu Liberec přivezly z MČR v Praze 

zlato. 

 

IX. Otevřené Mistrovství Evropy Vem Camará Capoeira Liberec 2019 přineslo neuvěřitelných 

šest medailí libereckému klubu. Ale my jsme velmi pyšní na vratislavického rodáka MATYÁŠE 

TOMÍNA, který patřil mezi favority kategorie C – pokročilí amatéři. Na devátém ročníku 

soutěže vybojoval již svůj druhý titul Mistra Evropy, tentokrát i mezi dospělými. 

 

Úspěchy dálkové plavkyně MARKÉTY PECHOVÉ jsou tak úžasné, že se o nich rozepíši až 

v kapitole o významných vratislavických občanech. 

 

Školství 

 

ZŠ 

V roce 2019 se Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou stala největší libereckou základní 

školou. V září opět otevřela čtyři první třídy se 100 žáky, celkový počet dětí se tak dostal až 

k číslu 700.  

 

Přes prázdniny byla ve škole provedena řada drobných i větších oprav podlah, třídy a chodby 

byly vymalovány a ve školní jídelně bylo nainstalováno částečné odhlučnění.  

 

Žáci základní školy mohli od září také využívat novou počítačovou učebnu. Díky téměř 

milionové dotaci od vratislavického úřadu bylo po devíti letech zakoupeno 29 nových počítačů 

včetně monitorů a pořízen nový výkonný hlavní server. Vzhledem ke kvalitě nového vybavení 

včetně softwaru má ZŠ Vratislavice nejmodernější počítačovou učebnu ze všech libereckých 

škol. Práce na počítačích se tak výrazně zrychlí jak v učebně, tak i ve třídách. 

 

Program školy byl jako každoročně velmi pestrý. Děti absolvovaly mnoho vzdělávacích i 

zábavných akcí, zúčastnily se oblastních i okresních soutěží, plavily se po řece Jizeře, navštívily 

Poslaneckou sněmovnu, prožily školu v přírodě. 

Novinkou tohoto roku ovšem byl školní výměnný pobyt Vratislavice – Havířov. Začátkem 

května se ho zúčastnili žáci devátých tříd za velké podpory pana ředitele Rygála a Rady SRPDŠ. 

Hlavním cílem bylo seznámení se vzdáleným regionem a navázání vztahů s vrstevníky. V první 

fázi dorazili žáci ZŠ Gorkého z Havířova do Liberce. Ve druhé fázi výměny čekala vratislavské 

žáky cesta do Havířova. Žáci celou akci zhodnotili velmi kladně, aktivně se zapojovali do 

zeměpisných úkolů a kvízů i do sportovních aktivit. 

 

MŠ 

I děti z mateřských škol si celý rok 2019 užívaly nejrůznější programy, které pro ně připravily 

paní učitelky. 
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Hned na počátku roku to byl projekt „Po stopách Yettiho“, na jaře se podívaly za princeznou 

na zámek Sychrov, aby poznaly pana starostu navštívily Úřad městského obvodu Liberec – 

Vratislavice nad Nisou a aby věděly, do čeho jdou, stavily se i v knihovně a základní škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


