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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
opět po měsíci Vás zdravím v této nelehké době. 
V době, která není jednoduchá pro nikoho z nás. 
O to větší je ale důraz na naše činy a naše 
rozhodnutí. Jenom tím, že budeme táhnout za jeden 
provaz, máme šanci se co nejrychleji vzpamatovat 
z následků šoku, který v souvislosti s pandemií 
onemocnění COVID-19 naše společnost 
a ekonomika utrpěla.

Připravili jsme v této souvislosti několik opatření. Rodičům dětí, které navštěvují družinu 
naší základní školy, jsme odpustili platbu za družinu po dobu zrušené školní docházky. 
Současně jsme odpustili školkovné a stravné rodičům dětí, které nenavštěvovaly naše 
mateřské školy. Podnikatelům, jejichž provozovny musely být uzavřené z důvodu nouzového 
stavu, jsme odpustili nájemné v plné výši. Ostatním podnikatelům jsme nájemné od dubna 
do června zredukovali na poloviční výši.

Zároveň využíváme tuto dobu k usilovné práci na projektech, které pro Vás chystáme. 
Nainstalovali jsme obrovský hrací prvek pro děti v lesoparku, na který zaznamenáváme 
každý den mnoho nadšených reakcí. Dále chystáme vybudování terénních drah pro 
cyklisty v lokalitě nad hasičárnou. Vznikne zde pumptrack, dvě singletrailové dráhy a také 
dovednostní skill centrum. Oba projekty Vám podrobně představujeme na stránkách 
aktuálního vydání Vratislavického zpravodaje.

Tak jako Vy netrpělivě vyhlížím dobu, kdy se vrátí vše do normálního stavu. Do té doby 
Vám všem přeji hodně zdraví, trpělivosti a optimismu.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Nový hrací prvek pro děti v lesoparku Připravovaný pumptrack

pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00

úterý, čtvrtek a pátek: 
na základě domluvy
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Nejbližší termín právní poradny je ve středu 20. května od 
15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termín 
poradny je 17. června.

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.

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 25. května 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 kšiltovku 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 dubnovou otázku jsme vylosovali pana 
Petra Svobodu, který poznal křížek u restaurace Mojžíšův pramen 
a vyhrává batoh s logem Vratislavic. Gratulujeme! 

 (red)

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Vážení občané Vratislavic,
velice si ceníme Vašich názorů, které nás při práci inspirují,  
a stejně jako Vaše připomínky jsou pro nás významnými 
podněty ke stálému zlepšování života v naší obci. Proto nás 
neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme 
z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život.

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

POŠTA
Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N., 

Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

Vážení rybáři, prosíme, abyste si o rybářské lístky žádali s předstihem, 
neboť lhůta pro vyřízení dle správního zákona je 30 dní a nyní bohužel 
nebude možné žádost vyřídit okamžitě. Děkujeme za pochopení!

Lenka Kendžirová,
pracovník pro projekty a dotace

INFORMACE PRO RYBÁŘE

Zasedání zastupitelstva se koná 3. června 2020 od 17 hod.   
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. 

(red)

Rádi Vás obsloužíme, přesto s ohledem na minimalizaci zdravotních 
rizik doporučujeme a upřednostňujeme telefonický, písemný či ele-
ktronický kontakt před osobní návštěvou úřadu (veškeré formuláře 
jsou ke stažení na webu v sekci Formuláře). Protože je budova 
úřadu z bezpečnostních důvodů uzamčena, je nutné si případné 
osobní návštěvy domluvit s příslušným úředníkem předem.

Vedení obce

POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBNOVILI JSME ÚŘEDNÍ HODINY

LETOS SLAVÍME 75. VÝROČÍ KONCE
2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
V květnu uplyne 75 let od konce největšího a nejvíc zničujícího 
válečného konfliktu v dějinách lidstva. Nezapomínejme proto na 
hrdinské činy našich předků, kteří se podíleli na boji proti nacismu 
a osvobození vlasti v roce 1945.

Vedení obce
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JAK SE STARÁME O NAŠE OBČANY
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

DISTRIBUCE ROUŠEK A NANOFILTRŮ
Liberecký kraj nám v dubnu začal dodávat speciální roušky a na-
nofiltry. Do dnešního dne jsme obdrželi 2000 ks nanofiltrů a 250 
ks speciálních roušek, které jsou pro tyto filtry přizpůsobené. Bez 
prodlení jsme zahájili jejich distribuci mezi pracovníky v první linii, 
tj. zdravotnický personál, učitelky v mateřských školách a na ZŠ, 
lékárníky, prodavačky a prodavače v otevřených obchodech a další.  

INFORMAČNÍ KAMPAŇ PRO OBČANY
Bezprostředně po vypuknutí epidemie jsme připravili a do každé 
schránky ve Vratislavicích doručili leták s podrobnými informacemi 
a doporučeními, jak minimalizovat zdravotní rizika. 

OCHRANNÉ ROUŠKY PRO SENIORY
Uhradili jsme distribuci ochranných bavlněných roušek, které do 
schránky dostal každý vratislavický občan důchodového věku.

ODPUSTILI JSME PLATBU ZA DRUŽINU
Rodičům, jejichž děti navštěvují družinu vratislavické základní školy, 
jsme po celou dobu trvání zrušení školní docházky odpustili platbu 
za družinu. 

ODPUŠTĚNÍ NÁJMŮ
Podnikatelům, jejichž provozovny musely být uzavřeny z důvodu 
nouzového stavu, jsme odpustili nájemné ve výši 100 % a ostatním 
podnikatelům ve výši 50 % za období od dubna do června 2020.

Vedení obce

Protože nám nejsou lhostejné komplikace, které po vypuknutí epidemie koronaviru vznikly 
našim občanům, snažili jsme se pro ně udělat maximum, abychom jim současnou situaci 
ulehčili a nezapomněli jsme ani na pomoc místním podnikatelům.  

POMOC OBČANŮM 

POMOC PODNIKATELŮM 

ODPUSTILI JSME PLATBU ŠKOLKOVNÉHO
Rodičům, jejichž děti nedocházely do vratislavických mateřských 
škol, jsme odpustili měsíční platbu za školkovné a stravné. 

OBJEDNALI JSME BEZDOTYKOVÉ STOJANY S DEZINFEKCÍ 
Abychom lidem zajistili maximální možnou ochranu na frekven-
tovaných místech, objednali jsme stojany s dezinfekcí, které umístíme 
u budovy úřadu, kulturního centra, knihovny, Sportovního areálu Na 
Rozcestí, sokolovny, základní školy, domova pro seniory 
a všech vratislavických mateřských škol.
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OBNOVUJEME PROVOZ NAŠICH ZAŘÍZENÍ

Otevírací doba sokolovny 
Po – Ne od 9:00 do 21:00 hod.
Rezervace sportovišť je možná na tel: 775 080 703 nebo 
prostřednictvím webu na sportvratislavice.cz. 

V návaznosti na uvolnění dalších opatření, která v rámci nouzového stavu z důvodu epidemie koronaviru zavedla Vláda České republiky, 
otevřeme od pondělí 11. května sokolovnu i Sportovní areál Na Rozcestí v plném rozsahu i provozní době. Stále však zůstává uzavřeno 
Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010 a vratislavické informační centrum. Nadále je přerušen i provoz přepravní služby Vratislavice 
Expres. O jeho obnovení budeme naše občany neprodleně informovat.

Vláda dále povolila otevření knihoven pro veřejnost. Děláme
maximum pro to, abychom ochránili zdraví našich občanů 
a zároveň jim mohli umožnit využívat knihovnu v největším 
možném rozsahu, proto aktuálně zajišťujeme dostatečné 
množství ochranných prostředků. Ještě před zahájením provozu 
je nezbytné prostory knihovny vybavit ochrannými přepážkami, 
dezinfekcí, rukavicemi a rouškami. Předpokládáme, že se 
čtenářům otevře pravděpodobně 18. května, ale v omezeném režimu:
-  pouze vracení a výpůjčky pro registrované čtenáře 

(bez ostatních služeb, jako je kopírování, přístup na internet apod.)
- povinné nošení roušky (nebo jiné zakrytí úst a nosu)
- povinná dezinfekce rukou při vstupu do knihovny
- dodržování rozestupů minimálně 2 m

Ve sportovních areálech však nadále platí následující omezení: 
- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob
- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
-  nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou 

používání záchodů 
- po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek
- ve Sportovním areálu Na Rozcestí i nadále zůstává zavřené občerstvení

Vedení obce

DOČASNÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
PO + ST 12:00 – 17:00 ŠIROKÁ VEŘEJNOST
ÚT + ČT 9:00 – 12:00 VÝHRADNĚ SENIOŘI

Otevírací doba Sportovního areálu Na Rozcestí
Po – Pá od 10:00 do 21:00 hod.
So – Ne od 9:00 do 21:00 hod.
Rezervace sportovišť je možná na tel: 777 710 255 nebo 
prostřednictvím webu na sportvratislavice.cz.

SOKOLOVNA

KNIHOVNA

SPORTOVNÍ AREÁL 
NA ROZCESTÍ
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Technický stav pyramidové pavučiny v le-
soparku už nebyl po jedenácti letech užívání 
z hlediska bezpečnosti zcela vyhovující. 
Prolézačka vyžadovala generální opravu, která 
by se však nevyplatila. Z toho důvodu jsme 
se rozhodli dětem pořídit úplně nový a zcela 
odlišný hrací prvek. Jedná se o víceúrovňový 
pohádkový hrad pro velký počet dětí. 
Centrální věž je lanovými mosty propojena 
s dalšími devíti věžemi. Unikátní prvek navíc 
doplňují toboganová a další klasické skluzav- 
ky, prolézací mostky, nerezové sítě k lezení 
a podzemní prolézačky, tzv. Peklíčko. Novou 
celodřevěnou multifunkční prolézačku mohou 
děti zcela zdarma využívat od 1. května. Pro 
větší komfort návštěvníků jsme také upravi-
li okolí hradu. Vedle nových laviček jsme 
zajistili ještě víc míst k sezení tím, že jsme 
na betonovou zídku po celém obvodu hřiště 
přidali dřevěné sedáky. Kvůli bezpečnosti 
jsme také vyměnili plot u příjezdové komu-
nikace. Abychom během současné situace 
minimalizovali zdravotní rizika, nechali jsme 
vyrobit informační cedule s jasnými pravidly 
užívání, kterými se návštěvníci až do odvolání 
musí řídit. 

LANOVOU PYRAMIDU V LESOPARKU 
NAHRADIL NOVÝ UNIKÁTNÍ PRVEK 



Uvědomujeme si, že takto rozsáhlý hrací 
prvek zdarma je v rámci regionu zcela 
ojedinělý, a proto očekáváme, že o něj 
bude značný zájem a lidé zde budou chtít 
trávit hodně času. Je proto potřeba zajistit 
návštěvníkům i hygienické zázemí. Pro Váš 
komfort proto k hradu pořídíme toaletu. 
Ta bude lidem k dispozici za symbolický 
poplatek, který provedou prostřednict-
vím platební karty, a tím toaletu otevřou. 
Snažíme se tak předejít jejímu poničení 
a zároveň ji zachovat v čistotě.  

Vedení obce
Foto: J. Appeltauer

Vratislavický zpravodajOBEC 
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PŘIPRAVUJEME
PUMPTRACK VE VRATISLAVICÍCH
V květnu plánujeme zahájit práce na realizaci terénní dráhy pro 
cyklisty tzv. pumptracku v lokalitě nad hasičárnou a fotbalovým stadi-
onem ve Vratislavicích. Součástí projektu jsou dále dvě singletrailové 
dráhy, které využívají kopec, který tu je. Vznikne tu také prostor 
pro trénink technických dovedností tzv. skill centrum. Věříme, že si 
speciální dráhy pro cyklisty najdou mnoho příznivců z řad malých 
i velkých rekreačních jezdců. 

Samotný pumptrack je koncipovaný jako dva zrcadlové okruhy, které 
umožňují pořádání závodů v této stále populárnější disciplíně. Na 
jeho návrhu se podílel jablonecký jezdec Tomáš Slavík, vítěz mnoha 
cyklistických závodů a dvojnásobný světový šampion v disciplíně 
fourcross. „Jsem rád, že jsem byl osloven, abych se na návrhu trati 
ve Vratislavicích podílel. Mohl jsem využít zkušenosti, které mám 
s projektováním a závoděním na podobných tratích po celém světě.“ 
uvedl známý český biker. 

Tomáš Slavík
Foto: Graeme Murray 

(Red Bull Content Pool)



9

Vratislavický zpravodajOBEC 

Záměr vybudování podobného centra vítají 
i cyklistické oddíly, jak potvrdil například Jan 
Němec, předseda cyklistického spolku North 
Bike Club: „O pumptracku se v Liberci mluví 
již několik let, ale stále tu chybí. Proto vítám, 
že se ve Vratislavicích do tohoto záměru pus-
tili. Podobné dráhy jsou nyní u nás i ve světě 
stále populárnější a nabízejí nejen mladým 
lidem lákavou možnost sportovního vyžití. 
Pro výkonnostní cyklisty jsou pak příležitostí, 
jak neustále zdokonalovat svoje technické 
dovednosti.“
Investorem akce je městský obvod Liberec 
– Vratislavice nad Nisou, přičemž starosta 
Lukáš Pohanka uvedl: „Osobně nejsem 
zrovna zapálený cyklista, ale podobné pro-
jekty vítám s nadšením. Přemýšleli jsme, jak 
bychom mohli podpořit aktivní trávení volného 
času ve Vratislavicích a tento nápad se nám 
okamžitě zalíbil. Dlouhodobě zastávám názor, 
že nestačí dětem zakazovat trávit čas 
u televizí a počítačů, ale musíme jim nabíd-
nout dostatečně atraktivní alternativu ke 
sportování.“ 
„Celkové náklady na vybudování pumptracku, 
trailů a skillcentra činí 2 miliony Kč a věřím, 
že to jsou dobře investované peníze. V této 
době se, ještě více než kdy před tím, ukazuje 
důležitost pohybových aktivit jako prostředku 
pro posilování imunity a zdraví.“ Závěrem 
dodejme, že termín otevření se předpokládá 
v létě a celý areál bude přístupný zdarma. 
Prozradit také můžeme, že se nejedná o jedi- 
nou novinku, kterou pro Vás v dané lokalitě 
připravujeme.

Ing. Ivan Zimmel
koordinátor projektu

Vizualizace: Studio Šálek
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OTEVŘELI JSME
PARK NOVÉ VRATISLAVICE 
Brány Parku Nové Vratislavice se veřejnosti otevřely v pondělí 
27. dubna. Ještě před začátkem sezóny jsme zde provedli rozsáhlou 
údržbu vybavení. Opravili a natřeli jsme všechny lavičky a stoly. 
Každoročně se park snažíme vylepšovat, a i na letošek jsme připravili 
několik novinek. Po zkušenostech z předešlých let jsme se rozhodli 
zjednodušit systém rezervace elektrického grilu. Zájemci si ho nově 
mohou zamluvit a uhradit jeho pronájem přímo u obsluhy ve stánku 
s občerstvením. Stále platí i možnost online rezervace na www.
vratislavice.cz/grilujeme s tím rozdílem, že lidé za využití grilu zaplatí 
až na místě u obsluhy. Cena pronájmu zůstává 50,- Kč / hodina. 
Pro pohodlnější využití grilu je nyní nově možné zapůjčit si úklidové 
prostředky na čištění grilu přímo u obsluhy občerstvení. Aby bylo 
grilování maximálně komfortní, nainstalujeme nad posezením u grilu 
nové zastřešení, které návštěvníky ochrání před přímým sluncem 
i deštěm. Návštěvníkům nabízíme možnost půjčování sportovního 
vybavení na pétanque, badminton, stolní tenis a nově také šachy. 
Zájemci si náčiní mohou půjčit ve stánku s občerstvením proti vratné 
záloze 100 Kč. Letos jsme do parku pořídili další dřevěné lehátko 
ke slunění. Provoz parku má od začátku sezóny na starost správce, 
který ho bude na noc zamykat.   

Vedení obce

OTEVÍRACÍ DOBA:
BŘEZEN – LISTOPAD 8:00 – 21:00
ČERVENEC – SRPEN 8:00 – 22:00

PROSINEC – ÚNOR ZAVŘENO
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ČISTOTA OBCE JE NAŠÍ PRIORITOU
Abychom lidem umožnili zbavit se bez starostí přebytečného od-
padu, a zamezili tak černým skládkám v katastru obce, každoročně 
vynakládáme na likvidaci odpadu miliony korun a tyto náklady stále 
rostou. Dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, nabízíme vrati-
slavickým občanům vedle dalších průběžných možností likvidace 
odpadu také příležitost zdarma odložit odpad do velkoobjemových 
kontejnerů. Ve Vratislavicích jsou v průběhu čtyř víkendů rozestavěny 
kontejnery na 36 stanovištích. Našim občanům chceme nabídnout 
nadstandardní služby, a i když to v jiných městech není běžné, 
kontejnery opakovaně vyvážíme, aby mohl přebytečný odpad do 
kontejneru odložit skutečně každý. Během letošního jarního svozu 
bylo odvezeno 104 velkoobjemových kontejnerů s odpadem 
vážícím téměř 160 tun, což vyšlo obecní kasu na více než 
půl milionu korun. Přesto jsme i letos museli od přistavených 
kontejnerů v ulicích Dopravní a Na Břehu odklízet nashromážděné 
enormní množství volně odloženého stavebního materiálu a dalšího 
odpadu. Chtěli bychom proto vyzvat občany, aby během celého 
roku využívali další možnosti likvidace odpadu, které nabízíme, 
a neznečišťovali tak prostředí, ve kterém všichni společně žijeme.

Vedení obce

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

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

jedno číslo popisné jednu nádobu 

www.vratislavice.cz/prakticke-informace/odpady

PYTLE NA BIO ODPAD
• o objemu 120 l stojí 25,- Kč 
• o objemu 60 l stojí 15,- Kč
• aktuálně lze zakoupit ve Sportovním areálu Na Rozcestí 

ŠTÍTEK NA ODPAD VĚTŠÍCH VELIKOSTÍ 
• lze použít na nábytek, spotřební elektroniku, koberce atd. 
• cena 35,- Kč
• aktuálně lze zakoupit ve Sportovním areálu Na Rozcestí 

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

Liberce zdarma odložit až 500 kg odpadu za rok

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

Pracovníci technického střediska v březnu zahájili mechanické 
čištění komunikací, chodníků a parkovišť. Veškerý posypový 
materiál po zimní údržbě jsme odstranili a v další fázi se zaměřili na 
úklid veřejných prostranství. V rámci jarní údržby obecní zeleně 
aktuálně ošetřujeme keře a intenzivně pracujeme na celkové 
úpravě travnatých ploch po celém katastru. Už během zimy pro- 
vedli zaměstnanci technického střediska na mnoha místech ve 
Vratislavicích ořez stromů, vyřezali křoví a odstranili náletové 
dřeviny. Dále pravidelně kontrolujeme a v případě potřeby opravu-
jeme také obecní mobiliář. Důkladnou údržbou prošla všechna 
sportoviště ve Sportovním areálu Na Rozcestí, vybavení Parku Nové 
Vratislavice a opravili jsme i dva poškozené prvky ve psím parku. 

DÁVÁME DO POŘÁDKU OBEC PO ZIMĚ

Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY BUDOU

NAINSTALOVALI JSME DALŠÍ 
ZPOMALOVACÍ PRAHY

Na základě současného vývoje epidemie v naší zemi očekáváme, že se 
příměstské tábory s finanční podporou Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou během letošních prázdnin uskuteční v původně 
plánovaných termínech i rozsahu. Nabízíme 7 turnusů s různými 
tematickými náplněmi, a to od 6. 7. do 21. 8. (vždy pondělí až pátek). 
Své děti tedy můžete i v tuto chvíli přihlásit. Více na www.vratislavice.cz.

Lukáš Kajínek, 
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

Z bezpečnostních důvodů jsme nechali ve dvou lokalitách ve 
Vratislavicích nainstalovat zpomalovací retardéry. První jsou v obou 
směrech u přechodu pro chodce vedoucího k hlavnímu vstupu  
vratislavického hřbitova. Další přejezdový zpomalovací práh je nově 
v Křížové ulici.  Pavel Podlipný,

 vedoucí technického odboru

Rodičům vratislavických dětí přinášíme informace týkající se le-
tošních zápisů k předškolnímu vzdělávání. Povinné předškolní 
vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se týká dětí naro-
zených 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 (27. 4. - 10. 5. 2020)  
Žádost je v elektronické podobě k dispozici na adrese:  
https://zapisyms.liberec.cz 
II. FÁZE - SBĚR ŽÁDOSTÍ - ZÁPIS (11. - 13. 5. 2020) 
Žádost lze doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky konkrétní MŠ 
2.  emailem mslistecek@vratislavice.cz nebo mssidliste@vratislavice.cz 

nejlépe s elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem 
s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu 
(MŠ Lísteček 733 340 148 nebo MŠ Sídliště 774 517 299) 
a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti)  

3. poštou
4.  do schránky školy na adrese Východní 270, 463 11 Liberec 30 nebo 

Skloněná 1414, 463 11 Liberec 30
5.  osobní podání: prosím, předem zavolejte ředitelce školy (MŠ Lísteček 

733 340 148 nebo MŠ Sídliště 774 517 299), kdy domluvíme 
přesné datum a čas podání, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohy-
bu osob v prostorách školy.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je 
nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak 
je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání 
předložit:
• podepsanou žádost,
•  originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném 

očkování,
• rodný list dítěte,
• občanský průkaz zákonného zástupce.
Po 13. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

III. FÁZE - VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ 
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 regis-
tračních 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 



SPOLEČNOST Vratislavický zpravodaj

13

PANGEA – MATEMATICKÁ SOUTĚŽ

NAŠE ONLINE TŘÍDA

Letos se žáci naší školy poprvé zúčastnili matematické soutěže 
Pangea. Jde o soutěž, ve které musí žáci uplatnit znalosti také ze 
společenskovědních a přírodovědných oborů. Žáci, kteří se do 
soutěže přihlásili, měli 14 dnů na domácí přípravu, kterou zhodnotili 
v on-line testu, který trval 45 minut. Soutěže se zúčastnilo celkem 
10 223 žáků 6. ročníků z celé republiky (466 z kraje). Nejlépe se 
z naší školy umístila Radka Baracová ze 6.A, která obsadila 19. místo 
v kraji a v rámci republiky skvělé 320. místo. Ze sedmých tříd 
soutěžilo v rámci republiky 9 418 (404 v kraji) dětí. Jan Litvan ze 7.D 
obsadil v kraji 58. místo. V osmém ročníku byla z naší školy nejlepší 
Lucie Havrdová z 8.A, která obsadila v kraji 27. místo. Osmáků 
soutěžilo v celé republice 8 737. V našem kraji pak 353. Deváťáky 
nejlépe reprezentoval Jan Kopal z 9.C, který obsadil 70. místo 
v kraji z 379 soutěžících. Celkem v této kategorii soutěžilo 8 013 
dětí. Vzhledem k tomu, že jsme absolvovali tuto soutěž na naší škole 
poprvé, tak se jedná o skvělý úspěch. Chtěla bych touto cestou všem 
zúčastněným (nejen výše jmenovaným) poděkovat za aktivní přístup 
v přípravě a příkladnou reprezentaci naší školy. Těšíme se na další 
ročník, kde budeme chtít pokukovat po ještě vyšších příčkách. 

Mgr. Alena Mancová

Se třídou 4.A se již od začátku nouzového stavu, tedy od 18. března,
vídáme pravidelně přes stránky zoom na online hodinách. Probíráme učivo 
podle rozvrhu. Jinak tomu nebylo ani na apríla, tedy 1. dubna. Děti měly 
nelehký úkol - online učily ostatní děti i paní učitelku. Všichni jsme také 
mohli zůstat v pyžamu a udělali si netradiční účesy. Nevynechali jsme ani 
Velikonoce, abychom si je trochu zpříjemnili, vyráběli jsme velikonoční 
dekorace na dálku. Na Škaredou středu 8. dubna jsme si při online 
hodinách nejprve něco o Velikonocích přečetli a pak vyrobili ze staré 
ponožky krásné zajíce a z kolíčku kuřátko ve vajíčku. Snažíme se i přes 
nepříznivé podmínky stále pracovat a zatím nás to baví!

Mgr. Zuzana Vraná

Velikonoce jsme si letos s žáky 2. stupně v rámci výchovy k občan-
ství užili prostřednictvím sdílených fotografií. Připomněli jsme si tak 
historii a typické tradice velikonočních svátků. Žáci popsali, jaké 
zvyky v rodině drží a pochlubili se fotografiemi s krásnou velikonoční 
a jarní výzdobou. Všem, kteří se zapojili a zaslali fotografie a zprávu, 
jak slaví Velikonoce s rodinou, moc děkuji.

Mgr. Markéta Pacltová

I přes poněkud netradiční výuku v posledních týdnech 
nezapomínáme na slovní zásobu a trénujeme ji v kurzech českého 
jazyka. Po dva dny měli žáci 6.A/B a 7.A/D přidávat slova 
k natočenému videu, kterými vytvářeli řetěz jako při klasickém 
slovním fotbalu. Nejvíce slov vymysleli žáci 6.B, a to celkem 406! 
Gratuluji.                                                  

Mgr. Barbora Blažková

VELIKONOCE 2. STUPNĚ

SLOVNÍ FOTBAL
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KVĚTEN VE VRATISLAVICKÉ 
KNIHOVNĚ 
Vratislavická knihovna bude otevřena v omezeném provozu 
od pondělí 18. 5. 2020 takto:
Pondělí, středa 12:00 – 17:00 pro širokou veřejnost
Úterý, čtvrtek 9:00 – 12:00 pouze pro seniory
Režim bude omezený, tedy jen vracení a výpůjčky (pro registrované 
čtenáře); bez ostatních služeb, jako je kopírování, internet apod. Vra-
cení vypůjčených dokumentů bude probíhat odděleně od půjčování. 
Vrácené knihy budou odečteny z konta čtenáře a následně stráví 
5 dnů v preventivní „karanténě“. Nebude tedy možné si je vypůjčit 
ihned po jejich návratu jiným čtenářem. Výpůjční lhůta dokumentů, 
které se měly vrátit v době uzavření, je automaticky prodloužena 
do 18. 6. 2020. Návštěvníci knihovny musí respektovat podobná 
nařízení jako v obchodech: 

• povinné nošení roušky (nebo jiné zakrytí úst a nosu)
• povinná dezinfekce rukou při vstupu do knihovny
• dodržování rozestupů minimálně 2 m
• maximálně tři čtenáři v prostoru knihovny, pohyb osob v knihovně 

může být regulován dle aktuální situace.

Věříme, že tato opatření jsou pouze dočasná a během několika týdnů 
je budeme moci uvolnit a otevřít knihovnu v plném rozsahu. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu. 

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

SPOLEČNOST 

Jedná se o pracovní stroj PARAGAN – LASKI (nákladní přívěs 
+ štěpkovač) rok výroby 2006. Celkový stav vozidla odpovídá době 
jeho provozu. Stroj není provozuschopný kvůli poškození vznětového 
agregátu, jehož předpokládaná cena opravy je bezmála 89 tisíc 
korun. Stroj prodáme zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, přičemž 
minimální cena je stanovena na 36 000,- Kč. Bližší informace 
naleznete na úřední desce.

Ing. Jana Míková, vedoucí ekonomického odboru

Zpěvák Daniel Hůlka zazpíval na konci dubna klientům SeneCura 
SeniorCentra Liberec. Na miniturné po sedmnácti domovech pro 
seniory v Libereckém kraji vyrazil s myšlenkou zpestřit náročné dny 
nejohroženější skupině obyvatel během pandemie koronaviru. 

(red)

NABÍZÍME K PRODEJI ŠTĚPKOVAČ

DANIEL HŮLKA ZPÍVAL SENIORŮM

JUBILANTI
DUBEN 2020

70 let
Eva Netušilová 

 75 let
Jaroslav Závada 
Jaroslav Pažout 

Květa Černá  

Hana Soukupová
Marie Kropíková      

 80 let 
Václav Petráček    

Gerlinde Čvančarová
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V nelehké době zdravíme všechny členy a příznivce našeho spolku. 
Ve fotbalovém oddíle jsme dle usnesení FAČR z 8. 4. 2020 byli 
nuceni předčasně ukončit nedohranou sezónu 2019/20. Veške- 
ré trénování bylo zastaveno již dříve. Je nám jasné, že zdraví má 
přednost a už nyní vyhlížíme lepší zprávy, kdy alespoň budeme moci 
znovu rozhýbat všechny naše hráče. Jakmile to okolnosti dovolí, 
chtěli bychom dohodnout několik přátelských utkání, aby hráči 
mohli ukázat, co v nich zůstalo. I v dalších oddílech našeho spolku, 
kterými jsou gymnastika, zdravotní cvičení, kulturistika a nohejbal, 
byla veškerá činnost ze dne na den zastavena. I ty už čekají, kdy se 
začnou naplno věnovat svým sportům. Paradoxně nejlépe je na tom 
naše hřiště. Kvůli zákazu veškerého sportu hřiště odpočívá a těší se 
perfektnímu stavu. Ale zde náš správce nezahálí a má stále spoustu 
práce. Provádí se běžná údržba jako je zavlažování, hnojení a sekání. 
Tyto práce nelze odložit a starost o trávník je důležitá. Na podzim 
2019 se nám ještě povedlo dodělat poslední část zavlažovacího 
systému, a tím rozšířit hřiště v zadní části. Zde vzniká krásná trénink-
ová plocha. Tím do budoucna odpadne velké vytížení hlavní hrací 
plochy pro trénování. Na závěr bychom se s vámi chtěli podělit 
o konečné, i když neúplné výsledky sezóny 19/20. Rádi bychom vám 
poděkovali za přízeň a popřáli mnoho zdraví a síly do dalších dní.

Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice

Maestro-motion neskončilo a jede dál. Pro všechny složky děláme 
online tréninky a výzvy. Je moc skvělé vidět, jak se při některých 
výzvách zapojují i rodiče, a já jim za to moc děkuji. Všem doporučuji 
sledovat nás na Instagramu, kde zveřejňujeme všechny naše challenge 
a taneční projekty. Jeden projekt, který jsme vytvořili, jsem vymyslela 
teprve nedávno. Při našich výzvách a různých srandičkách jsem si 
uvědomila, že můžeme udělat namísto legrace i něco víc pro lidi kolem 
nás. Vytvořila jsem choreografii na píseň Protože to nevzdám. Moc se 
nám líbila, jelikož má krásný text a chtěli bychom vás tímto povzbudit 
a dát naději, že vše společně překonáme. Pokud budete chtít, tak se 
na choreografii můžete podívat na YouTube a budeme moc rádi, když ji 
budete sdílet dál. Doufáme, že se máte všichni dobře a přejeme všem 
hodně zdraví a trpělivosti. Myslíme na vás.

Eunika Šimberská Rucká, DiS.

TJ JISKRA VRATISLAVICE

MAESTRO-MOTION JEDE

REGISTRACE OD 1. 3. 2020

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET

3 290 Kč / dítě

2020



NAJDĚTE 11 ROZDÍLŮ

Správné odpovědi: číslo tramvaje, pes, slunce, hodiny na kostele, druhé kulaté okno na kostele, 
letadlo, věž kostela, opadaná omítka na kostele, lavička, květy na stromě, ptáci na obloze     


