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Vratislavický zpravodaj ÚVODNÍK

ÚŘEDNÍ HODINY

KONTAKTY:
adresa:

Městského obvodu Liberec 
– Vratislavice nad Nisou

Upřednostníme elektronickou komunikaci 
(telefon, e-mail), v jejímž rámci pro Vás 
budeme k dispozici ve stejném rozsahu 

jako doposud.

Úřední hodiny pro veřejnost byly 
omezeny na pondělí a středu:

9:00 –11:00 a 14:00 –17:00

Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou

Tanvaldská 50
463 11 Liberec 30

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
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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
dovolte mi, abych Vás přivítal v novém roce s přáním 
mnoha osobních i pracovních úspěchů, pohody 
a hlavně hodně zdraví. Věřím, že rok 2021 bude 
pro většinu z nás lepší než rok uplynulý, ve kterém 
bylo nejčastěji skloňovaným tématem onemocnění 
Covid-19.

Koronavirová krize znamenala i přehodnocení mnoha 
námi pořádaných akcí. Kromě tradičních kulturních 
akcí nebylo povoleno ani vítání občánků na radnici. Nechtěli jsme rodiny o tuto sváteční 
událost připravit, a tak jsme vymysleli formát akce, který byl proveditelný i v rámci platných 
omezení. Za dodržení hygienických nařízení jsme nabídli rodičům možnost vítání občánků 
sólo vždy po jednotlivých rodinách. Časovou náročnost takové akce nám plně vyvážila 
radost rodičů, kteří se do obřadní síně na úřad dostavili. Ani ti, kteří se dostavit nemohli, 
nebyli ochuzeni o tradiční dárky pro děťátko a o poukaz v hodnotě 3 000 Kč na nákup 
dětského zboží.

V rámci druhé vlny koronaviru jsme zajistili fungování školní kuchyně, abychom ulevili 
rodičům našich školákům. Obědy se vydávaly v hygienických obalech, ale nebylo možné 
vydávat polévky. Na konci minulého roku jsme tedy zakoupili nový laminovací stroj, který 
balení hermeticky uzavře, a tak je možné nabízet kompletní obědové menu včetně polévky.

I v letošním roce počítáme s přípravou lyžařských tratí na loukách za sídlištěm a hřbitovem. 
Loňská zima nám v tomto ohledu moc nepřála, tak konečně budeme mít možnost pořádně 
otestovat sněžný skútr a zařízení na úpravu lyžařských tras, které jsme pořídili na konci 
minulého roku. Nový profesionální stopař umožňuje nejen kvalitní úpravu samotných 
běžeckých stop na klasiku, ale i okruhu se zhutněným podkladem na techniku bruslení. 
Aktuální informace o stavu běžeckých tras naleznete na webových stránkách 
www.vratislavice.cz a na Facebookovém profilu obce.

Pilně pracujeme na výstavbě nové knihovny a spolkového centra. Pro knihovnu jsme si 
připravili také jeden zajímavý artefakt, který bude dominantou vnitřního prostoru. Od města 
Česká Skalice se nám podařilo na konci minulého roku získat krásný nástěnný koberec 
s obrazovými motivy, který byl ve vratislavické továrně na koberce zhotoven před 95 lety 
jako dar k tehdejším sedmdesátým narozeninám Willyho Ginzkeye. Koberec bude vystaven 
v nové budově moderní přístavby knihovny. Za pomoc při jeho návratu do Vratislavic 
bych chtěl poděkovat vratislavické muzejní komisi a vedení města Česká Skalice.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Členové vratislavické muzejní komise na prohlídce koberce v České Skalici
Foto: J. Appeltauer
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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. 1. posílat na e-mail vratislavice@vrati-
slavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu Městský 
obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, 
463 11. Tentokrát soutěžíme o dárkový balíček reklamních předmětů. 
Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat 
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! 
Ze správných odpovědí na prosincovou otázku jsme vylosovali pana 
Roberta Petřeka, který poznal vitrážové okno kostela Nejsvětější Tro-
jice a vyhrává mikinu z kolekce I LOVE VRATISLAVICE. Gratulujeme!   

 (red)

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 17. února od 
15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termín 
poradny je 17. března.

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit pra-
covní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním sále 
KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát 
budou k dispozici v pondělí 8. února od 9:00 do 11:00 hod., 
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Upozorňujeme obča-
ny, že poskytování služeb poradny se může měnit v závislosti 
na aktuálních vládních opatřeních. Více informací naleznete na 
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967. Další termíny 
poradny jsou 15. března a 12. dubna.    

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

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.

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL 

vratislavice@vratislavice.cz

POŠTA
Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N., 

Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

FACEBOOK
Vratislavice nad Nisou

VÁNOČNÍ STROMEČKY 
ODVEZEME ZA VÁS
Abyste nemuseli řešit likvidaci vánočního stromečku, každý rok 
pro občany Vratislavic zajišťujeme jejich svoz. Pracovníci vrati-
slavického technického střediska odklízejí vánoční stromky už 
od konce prosince. V čase, kdy neprovádí zimní údržbu, která 
je aktuálně prioritou, průběžně projíždějí celými Vratislavicemi 
a stromy odváží. Žádáme proto obyvatele, aby své vánoční 
stromečky nechali u popelnic nebo poblíž silnice tak, aby 
nebránily v provozu a odklízení sněhu. 

Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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Koberec, který byl po dlouhých desetiletích vloni znovu nalezen, byl zhotoven ve vratislavi- 
cké továrně na koberce jako dar k 70. narozeninám Willymu Gizkeymu. Tehdejšímu majiteli 
továrny byl slavnostně předán 22. 10. 1926. Až do roku 1937 pak putoval po celém světě, 
kde byl vystavován coby prezentace dovednosti vratislavické továrny.
Na koberci je zobrazen historický vývoj firmy Ginzkey. Od počátků domácké výroby v rodném 
domě, dále je znázorněna postupná výstavba výrobních budov, skladů a hal, jakož i domy 
rodiny Ginzkey.

Nechybí ani budovy institucí, ve kterých byl Willy Ginzkey významně veřejně činný, a dodnes 
zůstaly chloubou Vratislavic.

ZÍSKALI JSME UNIKÁTNÍ 
HISTORICKÝ KOBEREC  
S VYOBRAZENÍM
VRATISLAVIC 
Od města Česká Skalice se nám na konci minulého roku pro Vratislavice 
podařilo získat nástěnný obrazový koberec s tematickými motivy naší obce. 
Historický koberec o rozměrech 3,4 x 5 m vyrobený z mohérové vlny plánujeme 
umístit v přízemí nové knihovny.  

Tovární komplex

Zámeček Zdravotní středisko
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O více než 80 let později, v roce 2019, byl díky 
doslova detektivní práci odborníků sdružených 
v tzv. vratislavické muzejní komisi znovuobjeven. 
Významné poděkování patří (v abecedním pořadí) 
paní Jitce Dejmkové, Mileně Hoškové, Šárce 
Kadlecové, Martinu Kadlecovi, Evě Kosikové, 
Ludmile Martinkové, Leoši Nýdrlemu, Otakaru 
Oranému a Janu Vereščákovi staršímu. Podstat-
nou zásluhu v návratu jubilejního koberce zpátky 
do Vratislavic nese vedení města Česká Skalice, 
které koberec majetkově převedlo formou daru. 
Významné poděkování proto patří starostce měs-
ta paní Zuzaně Jungwirthové a vedoucí odboru 
kultury paní Martině Zálišové. 

Koberec nikdy nebyl určen k prodeji ani k běžnému používání. 
Po 11 letech putování po výstavách, městech a institucích 
v mnoha koutech světa se koberec vrátil do místa svého vzniku – 
do mateřské firmy Ginzkey s nadějí, že napomůže k další prospe- 
ritě firmy. Ale po válce firma Ginzkey zanikla a všechny následné 
organizační struktury, které ve vratislavickém závodě působily, sice 
zajistily poválečný rozjezd a obnovu výroby, ovšem charakter výrob-
ního sortimentu koberců se s postupem času zcela změnil. V pová- 
lečném období nebyl zájem o vystavování a oslavování úspěchů 
předchozích německých majitelů firmy. Pro vratislavický výstavní 
koberec se v podniku hledalo vhodné umístění, ale nakonec zůstal 
po mnoho let zabalen, až byl zapomenut. 

Vedení obce

Na koberci je rovněž vyobrazena mapa světa, do které byly později vetkány body 
označující všechna místa, kde byl během jedenácti let vystaven. 
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POŘÍDILI JSME BALICÍ STROJ 
NA OBĚDY PRO ŠKOLÁKY
Od podzimu loňského roku nabízíme žákům vratislavické školy 
možnost vyzvedávání obědů během distanční výuky přímo ve školní 
jídelně. V jednorázových obalech, které jsme doposud používali, 
nebylo možné odnést si také polévku, byly nepraktické a děti často 
vylévaly omáčku. Abychom školákům mohli poskytnout plnohod-
notný oběd, pořídili jsme laminovací stroj, kterým jednotlivé porce 
hermeticky uzavřeme a díky tomu si děti domů přinesou oběd 
v pořádku. Zároveň už není nutné k přenesení vydávat igelitové tašky, 
čímž se snižuje spotřeba plastu. 

Vedení obce

Veškeré další potřebné informace naleznete zde https://www.vratislavice.cz/prakticke-informace/dotace-a-prispevky.
Vedení obce

V ROCE 2021 PODPOŘÍME SPORT, KULTURU 
A SOCIÁLNÍ OBLAST ČÁSTKOU 700 000,- KČ 

PROGRAM PODPORY PRAVIDELNÉ 
CELOROČNÍ ČINNOSTI ČLENŮ 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DĚTÍ  
A MLÁDEŽE DO 18 LET

PROGRAM PODPORY 
CELOROČNÍCH AKTIVIT 
ORGANIZACÍ A ORGANIZOVANÝCH 
SKUPIN

PROGRAM PODPORY VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT

1.1 1.2 1.3

předpokládá se četnost aktivit minimálně 
1x za týden

celkový objem pro rok 2021:  400.000,- Kč 
dotace na jednoho člena:  1.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace:  jedna

omezení ve vztahu k ostatním programům:

v případě žádosti v programu 1.1 
nelze současně žádat v programu 1.2, 
lze současně žádat v programu 1.3.

předpokládá se četnost aktivit minimálně 
1x za měsíc

celkový objem pro rok 2021:  150.000,- Kč 
dotace na jednotlivou žádost:   50.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace:  jedna

omezení ve vztahu k ostatním programům:

v případě žádosti v programu 1.2 
nelze současně žádat v programu 1.1, 
lze současně žádat v programu 1.3.

předpokládá se jednorázové využití podpory 
pro časově vymezené akce nebo projekty 

celkový objem pro rok 2021:  150.000,- Kč 
dotace na jednotlivou žádost:    20.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace:  dvě

Administrace programu a dotazy

Bc. Lukáš Kajínek
kajinek.lukas@vratislavice.cz

tel.: 482 428 831, 774 774 614

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

Harmonogram dotačních programů v roce 2021
lhůta pro podání žádosti: od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021
vyhodnocení žádosti: od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021
lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021
oznámení o schválení přidělení dotace: do 30 dnů od rozhodnutí o přidělení orgánem MOV
poskytnutí dotace: do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
příjem vyúčtování dotace: 31. 12. 2021 

I přes složitou situaci, kterou nám způsobila covidová pande-
mie, jsme se rozhodli, že opět v plném rozsahu finančně pod-
poříme činnost organizací, které ve Vratislavicích dlouhodobě 
pracují s dětmi, mládeží či seniory. Velmi si jejich práce vážíme 
a je pro nás důležité, aby podobné projekty mohly i díky dotacím 
od městského obvodu dál fungovat. Stejně jako v minulých 

letech jsme vypsali tři programy, na podporu pravidelné čin-
nosti organizací, na jednorázové akce organizací i osob a také 
na podporu individuálních projektů v oblasti sportu, kultury 
a sociální oblasti. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec 
– Vratislavice nad Nisou na svém listopadovém zasedání 
schválilo následující dotační programy pro rok 2021:
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V současné době probíhá většina prací v interiérech obou objektů. 
Pokládají se dlažby a dokončují vnitřní omítky. Obě budovy jsou již 
propojeny proskleným spojovacím krčkem, který je výrazným a za-
jímavým prvkem stavby.  

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

STAVBA KNIHOVNY 
OPĚT POKROČILA

Pracovníci technického střediska průběžně uklízí veřejná 
prostranství. Některá místa jsou ale znečišťována opakovaně 
a ve velké míře. Jedná se zejména o spojnici mezi kostelem 
a Intexem, lesopark při ulici Seniorů nebo tramvajovou zastávku 
v Proseči. Jen v těchto třech lokalitách nasbírali v polovině 
prosince více než dvacet 120 l pytlů odpadu, a to i přesto, že 
se zde uklízí pravidelně. Chtěli bychom tímto požádat všechny 
obyvatele Vratislavic, aby k odhazování odpadků využívali koše, 
které jsou v dostatečném množství rozmístěny po celé obci 
a každý týden vyváženy. Společnými silami tak můžeme zajistit, 
že budeme žít v čistém a udržovaném prostředí.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

UDRŽUJEME OBEC V ČISTOTĚ
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NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Protože jsme nechtěli připravit rodiny o jedinečnou chvíli, jakou 
vítání občánků bezpochyby je, vymysleli jsme formát akce, který 
je bezpečný i v dnešní době. Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka 

tak ve středu 16. prosince přivítal v obřadní síni třináct nových 
občánků, ale tentokrát vždy jednotlivě po rodinách. Rodičům 
předal i dárkový poukaz na nákup dětského sortimentu 
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CHYSTÁME PRO VÁS 
BĚŽECKÉ OKRUHY 
Jako každou zimu plánujeme i letos na loukách za sídlištěm a hřbi-
tovem připravit běžecké okruhy. V loňském roce se nám osvědčilo 
několik novinek. Původní běžecké okruhy v délce zhruba 5 km 
doplnily trasy pro pěší. Pro snazší orientaci bude opět vše označeno 
informačními cedulkami. Náročnější sportovci si loni oblíbili třetí 
okruh na louce nad parkovištěm u koupaliště Sluníčko, který měří 
zhruba 1,5 km a kvůli stoupání je ze všech tras tou nejnáročnější. 
Abychom mohli stopy upravit, jsou potřeba příznivé sněhové pod-
mínky, minimálně 20 cm sněhu. Pokud vydrží nízké teploty a bude 
dostatek sněhu, chceme upravit lyžařské tratě také na loukách 
v blízkosti Mojžíšova pramene. Aktuální informace o stavu běžeckých 
tras naleznete na webových stránkách www.vratislavice.cz 
a na FB Vratislavice nad Nisou. 

Vedení obce 

v hodnotě 3000 Kč. O ten nepřijdou ani ti, kteří se akce nemo-
hli zúčastnit. Těmto rodinám jsme předali poukazy individuálně. 

Vedení obce 
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STAROSTA
PŘED VÁNOCI
NADĚLOVAL DÁRKY 
Vratislavický starosta Lukáš Pohanka navštívil v polovině prosince děti ve 
všech našich školkách, aby jim popřál krásné svátky a předal 210 balíčků, 
které obsahovaly originální betlémskou skládačku a vánoční balení čajových 
sušenek. Vratislavická betlémská skládačka je navíc kombinací omalovánky 
a vystřihovánky, ze které děti samy nakonec společně vytvoří unikátní školk-
ový betlém. Věříme, že jsme dětem přichystali příjemnou vánoční zábavu. 

Vedení obce

OBEC
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VRATISLAVICE FINANČNĚ PODPOŘILY ZVÍŘECÍ ÚTULKY
Jsme rádi, že jsme v předvánočním čase mohli udělat radost tam, 
kde je trocha pomoci žádoucí. Vánoce jsou obdobím s jedinečnou 
atmosférou, časem tráveným s rodinou. Plnohodnotnými členy 
mnohých rodin jsou i naši čtyřnozí mazlíčci, ať již psi nebo kočky. 
Ne všichni však mají domov a milující chovatele. A právě z toho 
důvodu jsme se rozhodli finančně podpořit tři regionální zvířecí 

útulky. V předvánočním období starosta Lukáš Pohanka osobně 
navštívil Útulek Dášenka — Liga na ochranu zvířat ČR v Lučanech 
nad Nisou, útulek Šance zvířatům v Chrastavě a Azyl Pes 
v Krásném, Krásném Lese, aby jejich provozovatelům předal 
symbolický šek v hodnotě 10 000,- Kč. Věříme, že jakákoliv pod-
pora má v této nelehké době smysl.

Vedení obce 

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI, DOUFÁME, ŽE NÁM ZACHO-
VÁTE PŘÍZEŇ I V ROCE 2021! 

Výběr z nových knih a audioknih:

Zázračné medicínské případy, Martina Freiová - Kniha, 
z níž běhá hypochondrům mráz po zádech! S erudicí a smyslem 
pro humor představuje lékařka a novinářka Martina Freiová ve 
svých příbězích plejádu kuriózních zranění, správných i chybných 
diagnóz, netušených vedlejších účinků a překvapivých spontán-
ních uzdravení. 

Kronika rodu Hrušínských, Marie Valtrová - Příběh jednoho 
z nejstarších českých hereckých rodů, jehož zakladatelem se stal 
v polovině 19. století Ondřej Červíček, odchovanec J. K. Tyla. Na 
příběh členů rodiny Červíčků a Budínského herecké společnosti 
navazuje vyprávění o otci Rudolfa Hrušínského, o Osvobozeném 
divadle a Divadle Vlasty Buriana. Jádrem knihy pak je osobnost 
velkého českého herce Rudolfa Hrušínského. 
Baron Prášil, vypráví Miroslav Táborský - Fantastická 
dobrodružství slavného hrdiny upravená do podoby audioknihy 
v mistrném podání Miroslava Táborského. Neuvěřitelné příhody 
legendárního dobrodruha a mluvky patří k tomu nejzábavnějšímu, 
co ve světové literatuře vzniklo.

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

LEDEN VE VRATISLAVICKÉ 
KNIHOVNĚ

Azyl Pes v Krásném Lese

Šance zvířatům v Chrastavě Útulek Dášenka — Liga na ochranu zvířat ČR v Lučanech nad Nisou
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S vratislavickým úřadem jste spolupracoval už dříve. Jak konkrétně?
Vratislavickému úřadu jsem spoustu let poskytoval právní služby, 
protože jsem původní profesí advokát. Zároveň jsem pravidelně každý 
měsíc k dispozici také vratislavickým občanům, kterým v rámci právní 
poradny zdarma radím v různých právních záležitostech.
Odkdy jste tajemníkem?
Do funkce tajemníka jsem nastoupil 1. listopadu loňského roku.
Představte našim čtenářům, co vůbec práce tajemníka obnáší? 
Čemu se věnuje? 
Tajemník úřadu je garantem výkonu přenesené působnosti, tedy státní 
správy. Odpovídá za to, aby úřad fungoval řádně jako úřad. Zároveň je mou 
povinností hlídat, aby veškeré úkoly, které úřad dostal od zastupitelstva, 
rady nebo starosty, byly splněny. Jsem také personálním šéfem zaměst-
nanců úřadu. U takto malého úřadu, jaký máme ve Vratislavicích, to ale není 
jen a pouze o řízení. Tady je potřeba řešit i běžné provozní problémy. Tím, 
že jsem  profesí právník, mohu kolegům například poradit, jak postupovat 
ve složitějších kauzách, na co si dát pozor v rámci správního řízení, apod. 
Je-li nějaká nová legislativa, tak kolegy úředníky mohu proškolit. Mým 
úkolem je sledovat, aby zde vše fungovalo tak, jak má.
Vy sám už máte nějakou předešlou zkušenost se státní správou?
Musím říct, že jsem si už vyzkoušel mnohé. Začínal jsem jako elév na 
jabloneckém magistrátu, byl jsem vedoucím majetkoprávního oddělení 
i pobočky Pozemkového fondu. Mám za sebou úřednickou část života. 
Po odchodu z veřejné sféry jsem se věnoval advokacii, což je v pod-
statě podnikání. Takže znám i tu druhou stranu mince a vím, 

Už čtvrt roku je vedoucím a personálním šéfem vra-
tislavického úřadu Mgr. Pavel Svoboda. Na to, jak 
náročná práce to je a co vlastně obnáší, jsme se zeptali 
přímo nového pana tajemníka. 

VRATISLAVICKÝ ÚŘAD MÁ NOVÉHO 
TAJEMNÍKA

co znamená postarat se sám o sebe. A není určitě tajemstvím, že jsem 
se angažoval také politicky. Byl jsem náměstkem primátora i náměstkem 
hejtmana. Takže myslím, že si náš úřad umím představit ze všech stran 
a dokážu pochopit všechny zúčastněné aktéry. V tom shledávám velkou 
výhodu. Nejsem totiž zahleděný pouze v úřednické linii, ale zároveň 
chápu, proč rada nebo zastupitelstvo to či ono vidí jinak.  
Během čtvrt roku svého působení na vratislavické radnici jste se 
už určitě podrobně seznámil s běžným chodem úřadu. Plánujete 
zde nějaké změny?
Zdejší úřad funguje zcela v pořádku. Ale jako na každém pracovišti je 
potřeba mít zpětnou vazbu, zjistit, zda všechny procesy jsou skutečně 
nastaveny tak, jak mají být. Udělám tedy nějaké dílčí změny, protože 
nic nebývá naprosto dokonalé. Zároveň také bohužel očekávám, že 
s ohledem na vývoj veřejných financí dostanu od vedení obvodu za úkol 
zjistit, zda někde nemáme rezervy a zda by úřad nemohl ušetřit. Šetřit se 
bude muset všude a já předpokládám, že i v činnosti úřadu.  
Když po náročném pracovním dni dorazíte domů, co rád děláte 
ve svém volnu? 
Posledních deset let jsem volný čas prakticky neměl. Intenzivně jsem 
se věnoval advokacii a politice. Když jsem se zastavil, došlo mi, že je 
mi přes čtyřicet let, jsem zvyklý pracovat od rána do večera a najed-
nou nevím, co s volným časem. To se v takovém tempu, jakým jsem 
žil, snadno odnaučíte. Pracovní nasazení se ale nakonec podepsalo 
i na mém zdraví a bylo potřeba zvolnit. Vratislavice jsou moc krásné, 
opravdu se mi tady líbí, a proto tady také jsem. Chci trochu načerpat 
zdejší přívětivou atmosféru a skloubit lépe pracovní stránku s volným 
časem a trochu více si život také užít.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Archiv P. Svobody
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JUBILANTI

LISTOPAD 2020

PROSINEC 2020ŘÍJEN 2020

70 let
Karel Oppolzer

Jiřina Samlerová
Ivana Vytisková

75 let
Jindřiška Janů 

Stanislava Gahlerová
 80 let 

Alena Kavková
Ivan Sém 
 85 let 

Marie Kubešová

70 let
Antonín Svoboda

Miloslav Tůma
75 let

Libuše Prošková 
Hana Šimečková

 85 let 
Eva Nesvadbová

  80 let 
Petr Bouček

Přestože je letošní advent a vlastně celý rok takový všelijaký, rozhodli 
jsme se, že si tento posvátný čas nenecháme vzít. Vypravili jsme se 
vypustit vánočního kapra. Divíte se? Divte! Nebyl to totiž kapr jen tak 
ledajaký. Byl to kapr knedlíkový! Samy děti mu zdobily ploutve, aby 
se mu hezky plulo. A tělo tvořené houskovým knedlíkem se pak stalo 
potravou pro kapry opravdové. Když jsme kapra pouštěli do pivovar-
ského rybníka a zpívali mu koledy, přišlo nám najednou líto, nechat si 
tuhle radost jenom pro sebe. Vyrobili jsme tedy ještě další tři kapry 
a během dopoledních vycházek s nimi postupně navštívili všechny 
naše ostatní školky. To jste měli vidět, jak byli naši lístečkoví kamarádi 
vyjevení, když jsme je „přepadli“ a přáli jim krásné svátky s knedlíko- 
vým kaprem v ruce. Jejich překvapené reakce nás hřejí u srdce ještě 
dnes a věříme, že i oni si vypouštění kapra užili jako my.

Za MŠ Lísteček – Východní, Anežka Čejchanová

JAK JSME NA LÍSTEČKU POUŠTĚLI 
VÁNOČNÍHO KAPRA

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST

ONLINE

ONLINE KATALOG ŠKOL, PODCASTY A DALŠÍ
WWW.EDUCALIBEREC.CZ

POŘADATELÉ HLAVNÍ PARTNEŘI
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I K HASIČŮM CHODÍ JEŽÍŠEK

ÚSPĚCHY MAESTRO MOTION

VOLEJBAL DOSPĚLÝCH

I na hasičárnu zavítal letos Ježíšek, přišel k nám už na začátku prosince. 
Děti dostaly nový lehký sací koš, se kterým se bude závodit jedna báseň. 
Chlapi z jednotky dostali nové auto Iveco Daily 4x2, na jeho fotky se 
můžete podívat na naší FB stránce SDH Vratislavice nad Nisou. Celý 
sbor a okolí hasičárny pak dostal dárek od společnosti Artemis, a to 
volnou WiFi, kterou můžete využít i vy. Moc děkujeme! V prosinci jsme 
se ještě stihli potkat s dětmi, každý z vedoucích si pro svůj kroužek něco 
připravil. Někdo stihl trénink, druzí si udělali besídku a stále probíhá 
i on-line kroužek. Pro děti byla do Vánoc připravená stezka s pokladem, 
aby jim to čekání na Ježíška utíkalo rychleji. Přátelé, přejeme vám všem 
úspěšný rok 2021! Doufáme, že nám přinese mnohem lepší časy než ten 
rok předchozí a že se budeme častěji potkávat.

Za SDH Vratislavice nad Nisou Nicole Rolantová

Kadetky Beach Volley Vratislavice n. N. (fotka byla pořízena mimo nouzový stav státu): 
vpředu zleva: N. Rychnová, J. Dousková, V. Bursová, stojící zleva: N. Ďuroňová, 
L. Rückensteinerová, E. Sedlaříková, B. Straková, M. Ďuroňová, T. Šebelíková, 
A. Kašparová, J. Herešová. 

V prosinci jsme se díky rozvolňování mohli po měsíci setkat živě na 
trénincích a bylo to naprosto skvělé. Užili jsme si 12.12. i workshop 
s Filipem Růžičkou, který za námi dorazil až z Ostravy a natočili jsme 
skvělý vánoční klip, který jsme zveřejnili na youtube 31.12. Také jsme se 
zúčastnili 15.12. online soutěže Mia dance competition s duy, kde ze 14-ti 
soutěžících v naší kategorii získaly krásné 2. místo Bára Vodseďálková 
a Kamča Záhorová, 4. místo pak Vanesska Kirschnerová s Terezkou 
Stejkozovou a na 5. místě se umístila dvojčata Jára a Kristýnka Egrtovi. 
Všem našim tanečníkům gratulujeme, jste skvělí. 19.12. proběhla ještě 
jedna soutěž v Turnově a zúčastnila se jí děvčata Vanesska Kirschnerová 
a Terezka Stejkozová se svým duetem a získaly parádní 2. místo. Holky 
byly statečné a jsme na ně pyšní. I přes zvláštní období se snažíme na 
sobě pracovat dál a užívat si každé společné chvíle. Doufáme, že rok 2021 
bude pro nás všechny lepší, a že už budeme moci normálně fungovat. 

Eunika Šimberská Rucká

Dospělí beachvolejbaloví amatéři měli herní tréninky v harcovské beach 
aréně, kde je pod střechou pět kurtů. Profesionální beachvolejbalistky 
vratislavická Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou (Č. Budějovice) 
dokončily dlouhodobé soustředění na Tenerife (listopad, prosinec 2020), 
kde se pilně připravovaly na případné boje o nominaci na OH v Tokiu. 
Herním sparingpartnerem jim byly světové týmy z celé Evropy. Věříme, že 
pod vedením nového španělského trenéra (J. Rodriguez) se jim bude dařit. 
Nejvíce informací získáte na instagramu (misakvapi).

Jan Kvapil 

VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ 
Doba v prosinci 2020 byla stále pro amatérský sport nepříznivá. Nic-
méně tréninky mladších, starších žákyň a kadetek probíhaly. V rouškách, 
v omezených skupinách, ale probíhaly. Atletické tréninky jsme úplně 
přeřadili do venkovního prostředí. Ty se snad ani s rouškou nedají dělat, 
abychom mládež neohrozili. Díky tomu jsme si znova uvědomili, jak je 
pohyb na čerstvém vzduchu osvěžující – děti měly radost, byly aktivní. 
Sport podporuje imunitu a je prevencí proti obezitě a dalším civilizačním 
chorobám. Což je vlastně boj i proti covid-19. Bohužel zatím převažoval 
důraz na krátkodobý efekt, dlouhodobé důsledky zatím nejsou zohled-
něny. A právě v dětském věku se tvoří a upevňuje vztah k pohybu. Myšlení 
a návyky, které chceme, aby děti ve sportu získaly, by se měly zúročit 
v celkovém zdraví jedince, v sociální interakci, v dalším profesním životě.
Je obecně známo, že 100,- Kč investovaných do sportu ušetří více než 
300,- Kč na zdravotní péči a přes 40 000,- Kč nákladů spojených se 
sociální podporou (the Richest 2014). Máme na paměti, že dobré, pevné 
vztahy mezi lidmi jsou to nejdůležitější, co nás v životě provází, ochrání. 
Peníze ani věhlas to rozhodně nejsou, to se už ví (R. Waldinger – Har-
vardská studie vývoje).
A tak jsme trénovali, potkávali se a hýbali se. Pokud to bylo povoleno. 
O vánočních svátcích jsme zase přešli do módu samostatného sportování 
a tužení těla i ducha. Sportujeme, abychom byli zdravějšími, a hlavně 
lepšími lidmi. Beach Volley Vratislavice n. N. děkuje MO Vratislavice n. N. 
a ZŠ Vratislavice n. N., kteří naše sportovní aktivity podporují. Věříme, 
doufáme, že rok 2021 bude pro společné sportování a pro společný život 
příznivější. Ať je i pro Vás rok 2021 příznivý. 



Foto: Radek Drbohlav


