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MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

ani po dobu nouzového stavu nezahálíme
a připravujeme pro Vás mnoho novinek. Jednou
z nich jsou nové letní tábory pro děti. Tradiční formát
příměstských táborů jsme rozšířili v letošním roce
o tábor pobytový. Celkem tak nabízíme 10 turnusů
v různých termínech a s odlišným tematickým
zaměřením. Věřím, že si z naší nabídky vybere
opravdu každý. Příznivou zprávou pro rodiče dětí
s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích je navíc fakt,
že jim na tábory přispějeme částkou 1200 Kč.

Úřední hodiny pro veřejnost byly
omezeny na pondělí a středu:
9:00 –11:00 a 14:00 –17:00
Upřednostníme elektronickou komunikaci
(telefon, e-mail), v jejímž rámci pro Vás
budeme k dispozici ve stejném rozsahu
jako doposud.

Pomalu připravujeme na novou sezónu také sportoviště na louce nad hasičárnou, kde vloni
vznikl pumptrack a traily pro cyklisty a letos vybudujeme parkourové hřiště. Protože si toto
místo získává velkou popularitu nejen mezi místními, ale také v rámci širší spádové oblasti,
rozhodli jsme se jej pojmenovat. Výsledkem je název VAPARK, což je zkratka sousloví
Vratislavický Active Park, ale hlavně unikátní a snadno zapamatovatelný název. Součástí
názvu je i nové logo a doufám, že se Vám bude líbit.
Po zdařilé rekonstrukci prostranství za úřadem chystáme také úpravu prostoru před
budovou radnice. Kompletní proměna by měla zahrnovat novou dlažbu, lampy veřejného
osvětlení, kryté sezení a samozřejmostí bude bezbariérový přístup. Kromě elektronické
úřední desky budou ozdobou také designové hodiny, které pro nás chystá společnost
Preciosa ze sousedního Jablonce.
Protože je zvláště za současné situace důležitá dobrá informovanost našich občanů,
zavedli jsme pro Vás službu Mobilní Rozhlas. Ta umožňuje registrovaným obyvatelům
dostávat všechna důležitá upozornění z úřadu formou SMS, hlasových zpráv nebo e-mailů.
Pravidelně tak od nás můžete získat informace týkající se např. odstávek, havárií nebo
blokového čištění. Více informací o této službě a také možnost registrace naleznete
na stránkách tohoto čísla zpravodaje a na našem webu.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pevné zdraví a společně budeme doufat v co nejrychlejší
návrat do normálního režimu.

KONTAKTY:
adresa:
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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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

V DUBNU OPĚT ZAČÍNÁ
SVOZ BIOODPADU

FACEBOOK
Vratislavice nad Nisou

Obyvatelé naší obce mají možnost zdarma využívat svoz biologického odpadu. Občané s trvalým pobytem ve Vratislavicích,
kteří popelnici na bioodpad dosud nemají, mohou průběžně žádat
o její přistavení. Od 2. dubna budou od rodinných domů hnědé
nádoby vyváženy opět každý pátek. Tato služba je pro občany
zcela zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách
www.vratislavice.cz v sekci Služby pro občany - Bio odpad.

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
Upozorňujeme občany, že poskytování služeb
poraden se může měnit v závislosti na aktuálních vládních opatřeních.

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním sále
KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát
budou k dispozici v pondělí 15. března od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Více informací
naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.
Další termíny poradny jsou 12. dubna a 10. května.

PRÁVNÍ

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Víte, kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii?
Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vratislavic“
a kontaktem na Vás až do 22. března posílat na e-mail vratislavice@
vratislavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50,
Liberec 30, 463 11. Tentokrát soutěžíme o jarní kolekci doplňků na
výlety. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi!
Ze správných odpovědí na lednovou otázku jsme vylosovali pana Pavla
Kučeru, který poznal znak Vratislavic na lavičce v zámeckém parku
a vyhrává dárkový balíček reklamních předmětů. Gratulujeme!

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 17. března od
15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 14. dubna a 12. května.

(red)
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První letošní zasedání zastupitelstva MO
Liberec - Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve středu 17. února v hlavním
sále Kulturního centra VRATISLAVICE
101010. Z jednání se omluvili dva zastupitelé, a tak bylo zastupitelstvo usnášeníschopné. Reprezentantům obce bylo ke
schválení předloženo čtrnáct bodů.
Zastupitelé v úvodu schválili zápis z jednání
finančního výboru. Následně bylo přijato
4. rozpočtové opatření roku 2020.

Dalšími projednávanými body byly plány
jarního úklidu komunikací a chodníků
a jarního svozu odpadu z velkoobjemových kontejnerů a mobilního svozu
nebezpečného odpadu. Zastupitelé také
odsouhlasili převody pozemků. Byl rovněž
přijat návrh obecně závazné vyhlášky
statutárního města Liberec, který vymezuje
školské obvody libereckých základních škol
a návrh vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Zastupitelstvo projednalo také návrh
k pořízení 113. změny územního plánu.

POPLATEK ZA PSY JE SPLATNÝ
DO KONCE BŘEZNA
Do 31. března mají majitelé psů s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou povinnost uhradit místní poplatek ze psů
ve výši 600,- Kč za prvního a 1500,- Kč za každého dalšího
psa. Chovatel, jehož jediným zdrojem příjmu je některý
z důchodů, zaplatí za prvního psa 200,- Kč a 300,- Kč za
každého dalšího. Od povinnosti uhradit poplatek ze psů jsou
osvobozeni majitelé, jejichž psi jsou mladší šesti měsíců.
Chovatel, který svého pejska prokazatelně převzal z útulku
nebo azylu pro opuštěná zvířata, je po dobu jednoho roku
od placení poplatku ze psa také osvobozen. Poplatek lze
uhradit bankovním převodem, složenkou, ale také hotově na
pokladně v přízemí vratislavické radnice v pondělí a středu
v úředních hodinách.
(red)

Přítomní reprezentanti obce se dále seznámili
se zápisem ze zasedání kontrolního výboru
a v závěru zasedání zazněly podněty
a připomínky zastupitelů.
Detailní informace o průběhu zastupitelstva
a jak konkrétně hlasovali jednotliví představitelé
obce naleznete na webových stránkách
www.vratislavice.cz v sekci Městský obvod/
Zastupitelstvo/Zápisy.

Kateřina Hladíková

OPĚT CHYSTÁME PRO VAŠE DĚTI
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A NOVĚ
I JEDEN POBYTOVÝ
Příměstské tábory s finanční podporou Městského obvodu Liberec –
Vratislavice nad Nisou se uskuteční i během letošního července
a srpna. Vedení obce si je vědomo skutečnosti, že je třeba zprostředkovat dětem kvalitní náplň volného času v době letních prázdnin
a snaží se také pomoci rodičům, kteří nemohou trávit s dětmi celé léto.
Příměstské tábory s příspěvkem městského obvodu ve výši
1200,- Kč budou jako v minulých letech výhradně pro děti,
které mají trvalé bydliště ve Vratislavicích nad Nisou. Letošní
novinkou je pobytový tábor v Mladějově pod vedením Mgr. Daniely
Petrové, který se uskuteční v termínu 3. – 10. 7. Maximální kapacita
tábora je 64 dětí. Jednoho týdenního turnusu příměstského tábora se
bude moci zúčastnit max. 30 dětí ve věku 6 – 15 let. Pro účastníky
bude připraven program plný her, závodů, tvořivých soutěží, koupání
a výletů. I pro letošek jsme vybrali ověřené provozovatele Musictime,
ARA a SportKids. Zajištěno bude stravování ve formě svačiny, teplého
oběda a celodenního pitného režimu. Připravujeme celkem 9 turnusů
příměstských táborů s různými tematickými náplněmi, a to v termínech
od 12. 7. do 27. 8. (vždy pondělí až pátek).
Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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SPORTOVIŠTĚ
NAD HASIČÁRNOU
MÁ NOVÉ JMÉNO

Vizualizace

Multifunkční sportoviště, které jsme v loňském roce vybudovali
na louce nad hasičárnou, si získalo velkou oblibu návštěvníků.
Vratislavický sportovní park je svým provedením a plánovanou
finální nabídkou sportovišť zcela unikátní, ale doposud neměl
oficiální název, který by ho odlišil od volnočasových parků v jiných
městech. Rozhodli jsme ho proto pojmenovat VAPARK neboli
vratislavický active park, aby bylo široké veřejnosti ihned zřejmé, že
se jedná o ojedinělý sportovní areál, který se nachází právě u nás
ve Vratislavicích.
Vedení obce
Foto: Trail-Busters
Vizualizace: Martin Šálek

Vizualizace
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POKRAČUJEME
V ÚPRAVÁCH CENTRA
VRATISLAVIC

Vizualizace

Vizualizace
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Na podzim minulého roku jsme upravili prostor
za vratislavickou radnicí. Vybudovali jsme
zde novou betonovou opěrnou zeď, schodiště
a rampu pro hendikepované nebo matky
s kočárky. Zároveň jsme vyměnili lampy veřejného
osvětlení. Kompletní přeměny se letos v létě
dočká také prostranství před budovou úřadu.
Touto plánovanou rekonstrukcí završíme revitalizaci centra Vratislavic, kde jsme v posledních
letech vedle výstavby kulturního centra opravili
také střechu kostela a parkoviště za úřadem.
Zakopali jsme parovod v zámeckém parku
a upravili jsme i prostranství před kostelem
a parčík v jeho zadní části. . Dále opravíme
fasádu na budově vratislavické radnice a po
dokončení stavby nové knihovny bude centrum
naší obce tvořit linie reprezentativních budov.
Občané se mohou také těšit na nové zastíněné
posezení přímo před úřadem a praktickou
moderní elektronickou úřední desku s přehledným výčtem aktuálních informací z úřadu.
Se společností Preciosa pracujeme na výrobě
unikátních hodin, které vznikají speciálně pro
Vratislavice a budou ozdobou samotného středu
obce. U úřadu rovněž plánujeme zbudování
bezbariérového přístupu, položíme novou dlažbu
a vyměníme lampy veřejného osvětlení.
Vedení obce
Autor vizualizací: Studio Šálek

Vizualizace
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SPUSTILI JSME NOVOU INFORMAČNÍ SLUŽBU

MOBILNÍ ROZHLAS

Pro občany Vratislavic jsme připravili novou službu, díky které se včas dozví informace o aktuálních
nouzových stavech, poruchách nebo odstávkách.
Podle toho, co Vám bude nejvíc vyhovovat, Vám po registraci do služby
Mobilní Rozhlas, můžeme zasílat:
¬ SMS nebo hlasové zprávy
¬ e-maily
¬ push notifikace (při stažení aplikace do mobilního telefonu)

Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli.

K ČEMU SLOUŽÍ MOBILNÍ ROZHLAS
Úřad může přímo občanům posílat důležitá upozornění. Pokud například
ve Vaší ulici bude plánována odstávka nebo havárie, ihned se to dozvíte.
Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat
nebudou. Mobilní Rozhlas stejně funguje i v případě krizových situací,
kdy bezprostředně varuje lidi před nebezpečím.

JAK SE ZAPOJIT
Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké
informace chcete z úřadu městského obvodu získávat.
Registrovat se můžete:
¬ na webu vratislavice.mobilnirozhlas.cz
¬ stáhnout aplikaci Mobilní Rozhlas do telefonu
¬ vyplnit formulář na Úřadu Městského obvodu Liberec -

Vratislavice nad Nisou
Vedení obce
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ROZŠÍŘILI JSME WIFI POKRYTÍ
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Během jarních prázdnin jsme v celé budově vratislavické základní
školy dokončili kompletní pokrytí všech učeben a kabinetů
bezdrátovou sítí WiFi. Díky tomu je po celé škole kvalitní a stabilní
signál a učitelé už nemusí zajišťovat distanční výuku pouze z domova. V budoucnu bude díky kvalitnímu WiFi pokrytí zároveň možné
realizovat případnou kombinovanou výuku i s využitím interaktivních
tabulí.
Vedení obce

Vratislavický zpravodaj

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PROBĚHNE 22. 4. 2021, ALE BEZ DĚTÍ
Vratislavická základní škola je připojena k jednotnému elektronickému zápisu, který byl zaveden v Liberci. Zápis se skládá ze tří
fází. Kompletní informace naleznete na webové stránce:
https://zapisyzs.liberec.cz
I. FÁZE ZÁPISU PROBÍHÁ OD 29. 3. 2021 do 21. 4. 2021,
tzv. vydání žádosti. Tuto žádost je možné nalézt na adrese: https://
zapisyzs. liberec.cz
II. FÁZE - Vytištěnou a podepsanou žádost spolu s kopií rodného
listu je nutné zaslat na sekretariát školy do 22. 4. 2021 nebo ji dát
do schránky ZŠ (ve dvoře školy). V mimořádných případech lze
žádost vyzvednout na sekretariátu školy každý pracovní den od
8:00 do 12:00 hodin. Povinná školní docházka ve školním roce
2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015 a k zápisu se
musí přihlásit i rodiče dětí, kterým byl udělen odklad školní docházky
pro školní rok 2020/2021. O třetí fázi, tj. rozhodnutí o přijetí, budete
informování po skončení zápisu prostřednictvím webových stránek
školy www.zs.vratislavice.cz.
Mgr. Libor Rygál, ředitel školy

POŘÍDILI JSME NOVÝ STROJ DO
TECHNICKÉHO STŘEDISKA
Abychom mohli i v příštích letech našim občanům zajistit kvalitní
zimní údržbu, na kterou jsou ve Vratislavicích zvyklí, bylo potřeba
rozšířit vozový park technického střediska. Stávající malotraktor Carraro, který příliš nevyhovoval na zimní údržbu a byl často poruchový,
nahradil malotraktor John Deere s čelní radlicí a sypačem na sůl i drť.
Tento stroj budeme využívat zejména během zimní údržby chodníků.
K novému traktoru je ale možné dokoupit další příslušenství, díky
čemuž můžeme zajistit další stroj na sekání travnatých ploch a sběr
pokosené trávy, vzhledem k tomu, že nám neustále přibývají plochy
na údržbu.

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
DOBRÉ RADY
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE
liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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JARNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ 5. 3. – 29. 3
Dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, nabízíme vratislavickým
občanům možnost zdarma odložit odpad do velkoobjemových
kontejnerů. Kontejnery jsou na různých místech ve Vratislavicích
přistaveny po čtyři víkendy, během kterých je opakovaně vyvážíme.
Díky tomu je v nich vždy dostatek místa na odpad, který přinesete,
a zároveň se tak snažíme zamezit nepořádku z odpadu, který by
se jinak nevešel. Seznam konkrétních lokalit a termínů naleznete
v tabulce níže.
Vedení obce
DOVOZ VKO

ULICE – MÍSTO

5. 3. 2021

Rýmařovská (parkoviště)

ODVOZ VKO
8. 3. 2021

Donská (sídliště Textilany)
Prosečská – U Lesa
Tyršův vrch (otočka)

Nad Školou, Náhorní, Vnější, Dlážděná, Dřevařská, Skloněná, Vnitřní, Poštovní,
U Tělocvičny

Kapraďová (parkoviště u č.p. 992-3)
Obvodní

2 . ETAPA lokalita Nová Ruda 29. 3. 2021

Za Tratí (nad č.p.784)
Dlážděná (parkoviště u č.p. 1427-9)

Na konci března zahájíme pravidelný jarní úklid komunikací, chodníků
a parkovišť v celém katastru naší obce. Mechanické čištění bude
probíhat v pěti turnusech, vždy v konkrétní lokalitě. Úklid komunikací
a chodníků budeme provádět od pondělí do pátku od 4:30 do max.
20:00 hod. Vzhledem k tomu, že úklid závisí na aktuálním počasí, jsou
níže uvedené termíny pouze orientační. V této souvislosti žádáme občany, aby respektovali dopravní značení upozorňující na vyklizení parkovacích ploch a umožnili tak dostatečnou manipulaci úklidové techniky.
1. ETAPA sídliště - Zámecký Vrch 22. 3. 2021

Zámecký vrch (parkoviště)

12. 3. 2021

JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ

15. 3. 2021

Nad Kyselkou (u křižovatky)

U Sila, Krajní, Seniorů, Křížová, Ořechová, Donská, Kozácká, Sladovnická, Pod
Skalkou, Východní, Pod Rušičkou, Zvonková, Zavřená

3. ETAPA sídliště – Intex 5. 4. 2021

Pod Skalkou

Tulipánová, Svornosti, Leknínová, Okálová, Krajová, Rýmařovská, Obvodní, Na
Rozcestí, Rumburská, Za Drogerií, Nad Strání, Dopravní, Vyhlídková

U Strže
Na Vrších – K Mojžíšovu prameni

4. ETAPA 12. 4. 2021

Na Rozcestí – Dlouhomostecká

Pivovarská, Kapraďová, Chmelařská, Májová, Vinařská, U Strže, U Cihelny,
Pekárenská, Za Mlýnem

Krajová – Okálová

5. ETAPA 19. 4. 2021

Vinařská – Kapraďová
Tyršův vrch – č.p. 741
19. 3. 2021

Na Břehu (u č.p. 99)

22. 3. 2021

Tyršův Vrch, Pampelišková, Prosečská, U Lesa, U Studánky, Nad Kyselkou, Za
Tratí, U Šamotky, U Studánky, Za Kinem, Za Cukrárnou, Zapadlá, Na Břehu, Na
Vrších, Souběžná, Borůvková, K Mojžíšovu prameni, Sedmidomky, Kořenovská

Skloněná

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Sídliště – Nové Vratislavice (u č.p. 1204)
Májová (parkoviště u prodejny)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Dopravní (naproti č.p. 659)

MOBILNÍ SBĚR PO TRASE

Východní (cesta k č.p. 178)
Východní (u 49. MŠ)

27. 3. 2021

Pod Skalkou (p. Lašák č.p. 201 –
p. Pospíšilová č.p. 1233)
26. 3. 2021

Lesopark (Pobočná – Rumburská)
Východní – Sladovnická
Kořenovská (křižovatka)
Pivovarská
Prosečská – Za Kinem (spojka od č.p. 777)
Svornosti (umístění u modřínu)
Vnitřní
Za Mlýnem u č.p. 300
Za Tratí u č.p. 775
Krajní
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29. 3. 2021

ul. Východní u č.p. 245

8:00 - 8:30

křižovatka ul. Zavřená-Zvonková

8:35 - 9:05

ul. Donská u č.p. 1378
ul. Pivovarská u č.p. 388

9:10 - 9:40
9:45 - 10:15

křižovatka ul. Krajová-Tulipánová

10:20 - 10:50

křižovatka ul. Dlouhomostecká-Dopravní

10:55 - 11:25

ul. Prosečská u č.p. 636

11:30 - 12:00

u zastávky Proseč-Nisa

12:05 - 12:35

křižovatka ul. Dlážděná-Zámecký vrch

12:40 - 13:10

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

Jaroslava Holíková, referent technického odboru

OBEC

Vratislavický zpravodaj

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Rodičům vratislavických dětí přinášíme informace týkající se letošních
zápisů k předškolnímu vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání
ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8.
2016. Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po
1. září 2021, 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 naleznete na webové stránce: https://zapisyms.liberec.cz/,
včetně přijímacích kritérií. Proces zápisu k předškolnímu vzdělávání se
skládá ze tří fází.
I. FÁZE - VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
19. 4. – 10. 5. 2021
Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.
A. Elektronické vydání žádosti
Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.
V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu, kde vám rádi poradí
a pomohou. Sledujte aktuální informace zveřejňované školami, kam
chcete svoje dítě přihlásit.
B. Vyzvednutí v mateřské škole
V mateřských školách zřizovaných Městským obvodem Liberec Vratislavice nad Nisou ve dnech 4. - 5. 5. 2021. Termín vyzvednutí si
dohodne zákonný zástupce s vedením školy tak, aby nedocházelo
k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy
(MŠ Lísteček tel: 733 340 148, MŠ Sídliště tel: 774 517 299).
Vzhledem k situaci prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali pokyny
stanovené mateřskou školou a vždy si dohodli konkrétní dobu návštěvy.
II. FÁZE – SBĚR ŽÁDOSTÍ - ZÁPIS
11. 5. – 13. 5. 2021
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími
způsoby:
MŠ SÍDLIŠTĚ
1. do datové schránky školy: ID: saaky6p
2. e
 mailem mssidliste@vratislavice.cz nejlépe s uznávaným elektro-

nickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami
kontaktuje zákonný zástupce školu tel.: 774 517 299 a dohodne
bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí)
3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou"
poštou,
4. do schránky školy na adrese: Skloněná 1414, 463 11 Liberec 30
MŠ LÍSTEČEK
1. do datové schránky školy: ID: 4sukt8t
2. emailem mslistecek@vratislavice.cz nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem
s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu tel.: 733 340 148
a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané
žádosti o přijetí)
3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou"
poštou
4. do schránky školy na adrese: Východní 270, 463 11 Liberec 30
5. osobní podání: prosím, předem zavolejte ředitelce školy
(733 340 148), kdy domluvíme přesné datum a čas podání, aby
nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu 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
• originál rodný list dítěte
• originál občanský průkaz zákonného zástupce
Dítě můžete přihlásit do vybraného počtu mateřských škol
(ve formuláři je místo pro zapsání tří škol v pořadí preferencí). Pokud
zákonný zástupce podává žádost o přijetí na více než tři mateřské
školy, je možné do vytištěné žádosti dopsat další školy rukou.
Do MŠ Lísteček, prosím, podejte pouze 1 žádost, rozdělení
dětí na jednotlivá pracoviště je pouze v kompetenci
ředitelky školy a není součástí přijímacího řízení.
Po 13. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou
přijímány další žádosti.
III. FÁZE – VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Od 19. 5. 2021 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat
průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce
zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28. 5. 2021 zveřejněn
podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské
školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu
v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.
Dotazy jakéhokoliv charakteru k procesu zápisu k předškolnímu
vzdělávání zodpoví ochotně a rády ředitelky MŠ.
Ředitelky vratislavických MŠ
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O VRATISLAVICKÉ OKRUHY BYL LETOS VELKÝ ZÁJEM

Jako každou zimu, také letos jsme pravidelně upravovali 5,5 km
běžeckých okruhů na loukách za sídlištěm, hřbitovem a nad parkovištěm u koupaliště Sluníčko. Díky kvalitní sněhové pokrývce jsme
běžkařům chystali také tratě v délce 8,5 km v lokalitě Tyršova vrchu
a Mojžíšova pramene. Okruhy pravidelně podle potřeby projížděl
skútr se stopařem, který jsme pořídili v loňském roce. Letošní
příznivé sněhové podmínky a pravidelná péče o běžecké okruhy
lákala sportovce všech věkových kategorií a nás těší, že jsme mohli
našim občanům nabídnout další kvalitní náplň volného času.
Vedení obce
Foto: J. Appeltauer

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto, vážené vedení obce,
dovolte mi, abych vám touto cestou upřímně poděkovala za iniciativu úpravy běžeckých tratí u hřbitova. V době, kdy není příliš velký
výběr sportovního vyžití, jsou běžky jednou z mála možností, jak
se udržovat ve formě. Bedřichov je přeplněný, a o to více kvitujeme
tuto iniciativu. Již druhý víkend se můžeme s dětmi projíždět na
loukách za sídlištěm, ráno či večer vyrazit na projížďku sami.
Ve stopě potkáváme přátele z okolí Vratislavic. Velká pochvala
míří i pánům Vladimírovi a Jakubovi Trakalovým, kteří dnem i nocí
pečují o profesionální, špičkovou údržbu tratí.

SKOL! Jana Valertová (Dousková)
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VRATISLAVICKÉ LYŽAŘSKÉ
TRATĚ SI OBLÍBIL
I OLYMPIJSKÝ MEDAILISTA
JAROSLAV SOUKUP
Běžecké okruhy ve Vratislavicích navštěvoval letos
v zimě rekordní počet příznivců bílé stopy. Díky
skvělým sněhovým podmínkám a kvalitní údržbě si na
lyžařské tratě u hřbitova našel cestu i bývalý český
biatlonista a dvojnásobný medailista ze Zimních olympijských her v Soči Jaroslav Soukup. Lyže si dnes už
raději užívá a rád jezdí „jen tak na pohodu“, a právě na
to jsou vratislavické běžkařské dráhy ideální.
Proč jste navštěvoval právě vratislavické okruhy, když je nedaleko vesecký areál nebo dokonce Jizerská magistrála?
Jezdil jsem tam trénovat po práci s kolegou. Máme to kousek od
zaměstnání, a navíc je to jednoduchá trať, nic složitého, takže optimální podmínky na svezení.
Nebyly by naopak pro profesionálního biatlonistu vhodnější
náročnější tratě?
Pro mě už je zbytečné se trápit, lyže si teď raději spíš užívám. Jezdím
si jen tak pro radost, a proto už nevyhledávám náročné, ale spíš
pohodové tratě.
Co si myslíte o nápadu přichystat pro lidi hned vedle sídliště
běžecké okruhy?
Pro lidi, kteří běžně chodí do práce, je to naprosto super. Dokonce
i lidé, kteří žijí ve středu města, si jen sbalí boty, lyže, sednou na
tramvaj a jsou za chvilinku na trati. Je to naprostá pohoda.
Jak byste zhodnotil kvalitu vratislavických tratí?
Byl jsem zvyklý závodit na profesionálně připravených tratích rolbou,
ale něco takového by tady bylo naprosto zbytečné dělat. Z vratislavických tratí jsem přesto byl nadšený. Byla vidět snaha toho, kdo se
o ně staral. Kdykoliv bylo potřeba, například stopy zapadaly sněhem,
za chvíli byly tratě opět perfektně připravené.
Který okruh byl Váš nejoblíbenější?
Nejraději jsem jezdil u hřbitova na tom menším rychlém okruhu.
Vyzkoušel jsem si ale i trať u koupaliště.
Za svou kariéru jste startoval pětkrát na mistrovství světa
a účastnil jste se třech olympiád. Chybí Vám to závodní vzrušení?
To ustavičné dření se mi už nechybí. Lidé si nedokážou představit,
co to celé obnáší. Když ten trénink nebolí, je to jen regenerační
trénink. Každý den jsem musel cítit bolest, abych věděl, že jsem
udělal něco pro výkon. Teď se rád svezu jen tak na pohodu, už se mi
nechce dřít se.
Kolik let jste se biatlonu na takto vrcholové úrovni věnoval?
Osmnáct let, bylo to opravdu dlouhé. V tomto směru jsem dospěl
plnoletosti. (smích)
Na jaký svůj sportovní úspěch jste zvlášť pyšný?
Co se týče mého osobního výsledku, je to určitě třetí místo na
olympiádě, kde jsem to dokázal zajet jen sám za sebe. Z těch kolektivních úspěchů je to olympijské stříbro. To je pro mě opravdu něco.

V životě jsem o tom ani nesnil. Nemyslel jsem si, že něco takového
dokážu a je to pro mě stále úžasné.
Před třemi roky jste ukončil sportovní kariéru. Čemu se věnujete nyní?
Teď jsem tzv. „bojař“, instruktor zaměřený na výcvik policistů.
Co konkrétně to obnáší?
Policisté musí mít střelecký a taktický výcvik, a o ten se starám já.
Trávím svůj čas na střelnici a v tělocvičně.
U biatlonu jste byl zvyklý používat jinou zbraň, než jakou používá
policie.
Ano, to ano. Ta ráže se celkem změnila. (smích) Náboje jsou
mnohem větší a také hlasitější. Trénuji už jenom se sluchátky. Nikdy
předtím jsem z pistole moc nestřílel. Alespoň ne z pořádné „devítky“.
Jsem ale chlap a střílím už docela dlouho, takže mě to dost baví
a jsem rád, že jsem skončil právě u toho.
V sousedním Jablonci je vyhlášené biatlonové centrum. Nechtěl
jste se věnovat trénování, a zůstat tak u biatlonu?
Původně ano. Pak jsem si ale uvědomil, že mám malé děti a role
trenéra má sice tu výhodu, že během dne není tak moc časově
vytížený, ale když se děti vrátí ze školy, začíná mu ta hlavní práce.
Tak bych se s nimi doma vlastně jen střídal. Navíc se trénuje hodně
o víkendech, jezdí se na soustředění, děti bych tedy vůbec neviděl.
Rozhodl jsem se proto, že si raději najdu jinou práci a užiji si děti.
A jak to mají Vaše děti se sportem? Vedete je k biatlonu?
Moje děti vůbec neposlouchají. (smích) Vedeme děti k tomu, aby si
vybraly jakýkoliv sport budou samy chtít, ale ať nějaký dělají. Dcera
se aktuálně zamilovala do koní. Ráda na nich jezdí, ale také se o ně
stará. Na lyžích samozřejmě umí také jezdit. Ale nechci, aby vysloveně musela jezdit závody, a pak byla porovnávána s ostatními nebo
by někdo řešil, že je to moje dcera, a přitom ji poráží ten a ten.
Toho se bojím. Ale chci, aby děti sportovaly a sport si užívaly.
Co říkáte na aktuální úspěch české biatlonistky Markéty
Davidové, která se stala mistryní světa?
Je super, když se to takto sejde. Není opravdu snadné trefit všech
dvacet ran, a navíc výborně jet. Jí se to povedlo, což je naprosto
skvělé. Už řadu let ji sleduji a Markéta je opravdu silná v běhu,
a i střelbu dokáže perfektně. Povedl se jí úžasný výkon!
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Biatlon.cz
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VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
VESELÁ LYŽOVAČKA
Ať je teplo nebo zima, na lyžích je vždycky prima... Vzhledem k epidemiologické situaci zůstane letos Javorník nepokořen. Při nedělní procházce
po Ještědském hřebeni se nám v hlavách zrodil nápad, jak dětem zpříjemnit pobyt venku. Sněhové podmínky jsou nadstandardní a kopec na
školní zahradě nemusí sloužit jen na bobování. Nečekali jsme tolik lyžařů,
ale jsme rádi, že rodiče nápad nadchl a během jednoho dne vybavili
své děti lyžařskou výstrojí a v pondělí jsme společně vyrazili na kopec.
Nejdříve jsme využili rovnou cestu k základům chůze, otáčení a jízdě na
jedné lyži, a potom zkoušeli výšlap do kopce a jízdu šikmo svahem.
Po celou dobu nás provází nadšení, veselá nálada a také písničky
a básničky. I v této nelehké době je potřeba najít něco pozitivního,
co nám na tvářích vykouzlí úsměv.
Dana a Pavlína učitelky MŠ Sídliště

ZIMNÍ OLYMPIÁDA 2021
Poslední týden v lednu byl třídní vzdělávací plán dětí třídy „Kytičky“
zaměřen na zimní sporty a bezpečnost při jeho provozování. Jelikož nám
zima v letošním roce obzvláště přeje, ve čtvrtek 28. ledna paní učitelky
pro děti uspořádaly netypické olympijské hry na svahu nad vratislavickým
koupalištěm. Děti s nadšením soutěžily ve dvojicích i individuálně. Mezi
disciplíny byl zařazen sjezd a slalom na ježdíku, hod sněhovou koulí na
cíl, běh v terénu a skok z místa do sněhu. Po ukončení soutěží byli malí
sportovci odměněni diplomem a nechyběla ani zasloužená sladkost.
Radost byla veliká.
Eva Kunášková, Simona Chaberová – MŠ Sídliště

Ve třetím únorovém týdnu proběhl v MŠ Lísteček Východní 270
projektový týden pojmenovaný „Ve zdravém těle zdravý duch“. Doba
covidová, zákazy a nařízení nás nutí přemýšlet o tom, kde máme
přidat a kde zase ubrat. Během projektového týdne jsme se snažili
ukázat, jak může vypadat zdravý životní styl. V pondělí, úterý a ve
čtvrtek proběhly v naší školce tzv. návštěvní dny. Každé z dětí si mohlo
vybrat kteroukoliv lístečkovou třídu, ve které bude trávit dopoledne,
pohrát si s hračkami, které nemá zrovna ve své třídě, a případně se
věnovat aktivitám, které jsme si pro naše děti připravili. V modrém
lístečku děti vyráběly papírovou pizzu dle jejich vlastní fantazie a chuti.
S hráškem, vajíčkem či smetanou? Bylo jen a jen na nich, jakou pizzu
vyrobí a pak odnesou domů. V červeném lístečku malí muzikanti hráli
na hrnce, vařečky, pokličky, lžíce, skleničky… V zeleném lístečku děti
sledovaly paní učitelku při výrobě domácího müsli. Děti se během
toho seznamovaly s ingrediencemi a povídaly si o tom, která surovina
je na co dobrá, a proč je vlastně fajn stravovat se zdravě. Kdybyste
cítili tu vůni, která se linula školkou, když slečna kuchařka müsli
zapékala! Dětem i celému personálu se sbíhaly sliny. V úterý byl ve
školce tradiční masopustní karneval. Všechny děti přišly v nádherných
kostýmech. Ani personál nezůstal pozadu, a tak bylo možno na vlastní
oči vidět pitný režim, zeleninový salát, ovocnou mísu, máslo, běžce,
anebo třeba fotbalový tým. Během celého týdne byly v zeleném
lístečku k dispozici kompenzační pomůcky, invalidní vozík a „hluchátka“. Děti si mohly na vlastní kůži zkusit, jak se žije s handicapem, jak
pomáhat lidem s postižením, a hlavním úkolem bylo dětem ukázat,
že lidé s jakoukoliv odlišností se mohou ze života radovat stejně jako
my. Projektový týden jsme zakončili páteční procházkou s batohy.
Počasí nám přálo, děti do svých batůžků dostaly barvy a vyrazili jsme
k pivovarským rybníkům. Bílá zasněžená louka nám sloužila jako
plátno. Pomohli jsme dětem s obléknutím gumové zástěry a nechali je
malovat obrázky na téma zdravý životní styl, třeba naši školku se všemi
lístečky. Děti měly „úkoly“ i na doma, zahrát si s rodiči a sourozenci
deskovou hru, společně si zazpívat, zjistit, jakou barvu očí má maminka, tatínek, bratříček nebo sestřička, podívat se s rodiči na pohádku,
jít na procházku, pomoci rodičům při přípravě večeře, přečíst si před
spaním pohádku, zazpívat ukolébavku, společně usnout… Ukázali
jsme si, že i v tak nepříznivé době můžeme společně tvořit, podporovat dobrou náladu, zdravě a chutně se stravovat, dostatečně se pohybovat, podpořit naši imunitu a zažít u toho spousty legrace. A už nyní
se těšíme na další společné projekty!
Kolektiv MŠ Lísteček Východní 270
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SOUTĚŽ SNĚHULÁK ŠKOLY

SOCHY ZE SNĚHU VE SNĚHU

Všechny nás ta zima baví, když se sněhuláci staví. Tímto
heslem se řídili i žáci naší školy. Letošní zima přeje díky své
ledové pokrývce všem zimním radovánkám, podmínky jsou
ideální. Sníh jsme tedy nemohli nechat ležet ladem, a tak jsme
v novém roce vyhlásili soutěž o nej sněhuláka. Ukázalo se, že
v naší škole jsou zdatní stavitelé a báječní sochaři. Soutěže se
zúčastnilo více než sto sněhuláků. Sešli se klasičtí sněhuláci
i sněhulačky, velcí i malí, tlustí i tencí. Kochat jsme se mohli
i dalšími neobvyklými výtvory, lachtanem, andělem, pirátem,
mořskou vílou, dokonce se našel i dovolenkový sněhulák
postavený z písku na rozpálené pláži. Všichni tak zapojili svého
kreativního ducha a hravost, díky čemuž jsme si užili mnoho
zábavy. Posuďte sami, v galerii na webu ZŠ Vratislavice n. N.
si můžete prohlédnout všechny nejzdařilejší výtvory. Ty vyhodnotí a odmění školní porota. Na konec bychom chtěli moc
poděkovat všem žákům, že se zapojujete do všech našich
sportovních výzev, výletů a jste aktivní. K naší radosti zjišťujeme,
že sportujete a cvičíte nejenom vy, ale že se občas a někde
i pravidelně zapojují další členové rodiny. Největší radost máme,
když preferujete pobyt na čerstvém vzduchu. Ten je nejlepší
prevence v této nelehké době.

Letošní zima bohatá na sněhovou nadílku pomohla ke vzniku úžasného
výtvarného skvostu na louce za sídlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.
Doslova „pastvou pro oči“ byly sochy ze sněhu, které vytvořila vratislavická rodačka paní učitelka Martina Novotná se svou rodinou.
Každodenní dechberoucí tvorba, rozrůstající se dílo přilákalo nejednoho návštěvníka této galerie ve sněhu. „Sněhová rodina“ sestávala
z holčičky, babičky, ledového muže, koně, tuleně a kočičky. Martino,
děkujeme za krásné prožitky.
Šárka Gebriánová

Mgr. Veronika Černá a Mgr. Jan Kvapil,
tělocvikáři ZŠ Vratislavice

15

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST

BŘEZEN

JUBILANTI
PROSINEC 2020

80 let

Irena Jirásková
Věra Brodská
Marcela Nožičková
Krista Žďárková

80 let

Vilém Meiner

LEDEN 2021

70 let

Petr Kirschner
Květuše Tučková
Josef Jursa
Jaroslava Berková

91 let

Ludmila Havrdová

75 let

Antonín Matějčík
Jiří Kuna

VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
Milí čtenáři, na základě vládních opatření je knihovna zatím stále
uzavřena. O dalším vývoji situace vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek obce, facebooku Vratislavice nad Nisou
a informačních cedulí přímo na naší knihovně.
Nové knihy:
Jako bych žila dva životy, Daniela Drtinová - Otevřený
rozhovor básníka Milana Ohniska s výjimečnou moderátorkou Danielou Drtinovou – a také s jednadvaceti „nejbližšími a blízkými“.
Kolegové z DVTV a České televize Danielu hodnotí jako bytost
urputnou, průvodce jejím biřmováním mluví o lidskosti a pokoře,
kamarádky vyzdvihují její smysl pro „nejapný humor“, Libuše Šafránková odkrývá, jak osudově se propojily jejich duchovní cesty, a dcera
Natalie líčí, kdo doma pere a kdo nepeče… Součástí knihy je velké
množství dosud nepublikovaných fotografií.
La! - Knížka, která dělá zvuky, Hervé Tullet - Další hravá kniha
známého výtvarníka Hervé Tulleta je tentokrát zaměřená na zvuky.
Hravou formou, jakou známe z jeho Knížky nebo Barev, rozpohybovává barevné puntíky, které tentokrát děti doprovázejí zvuky. Velký
puntík je velké LA, zatímco malý jen malé la, to dá rozum…
M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová, knihovnice

SENIOŘI SE PŘIPRAVUJÍ
NA KONEC OPATŘENÍ
Tak jak opatření k eliminaci následků epidemie Covidu 19 ovlivňují celou naši společnost, o to více postihují i naše seniory, kterým
chybí společné aktivity, a především vzájemné kontakty. Zimní plán
společných aktivit se nedaří realizovat z důvodu omezení vzájemných
kontaktů. Z životních zkušeností víme, že nikdy nic netrvá věčně a na
konci každého brodu je opět pevná země. Doufáme, že se opět na
pevnou zem vrátíme a budeme moci pokračovat ve svých aktivitách.
Věříme, že příchod jara bude ve znamení ústupu epidemie, proto se
připravujeme na novou a snad i lepší sezonu. Do plánů akcí bychom
opět rádi zařadili velmi populární autobusové zájezdy, kde máme
i dluh z loňského roku, kdy se nám některé nepodařilo uskutečnit.
V měsících květnu a červnu bychom rádi zrealizovali plánované
a odkládané zájezdy na Říp a do polského Kladska. Pokud by situace
neumožnila cesty do zahraničí, tak bychom zamířili do okolí Broumova. Jako další bychom přidali zájezd do Žlebů a Slatiňan. Rovněž
připravujeme i oblíbený třídenní zájezd, který plánujeme ve dnech 7. až
9. září. Tentokrát jsme zvolili za cíl Beskydy a Valašsko. Rádi bychom
navštívili Frenštát pod Radhoštěm, Jablunkov, slovenskou Čadcu,
Velké Karlovice a Vsetín. Podařilo se nám i rezervovat ubytování v obci
Bílá nedaleko Lysé hory, nejvyššího místa Beskyd. V tomto duchu
připravíme plán a jakmile to situace dovolí, budeme přijímat přihlášky
zájemců. Zbývá tedy jen přání, abychom se všichni uchovali v plném
zdraví a mohli se tak opět věnovat našim, zcela jistě prospěšným
a oblíbeným činnostem.
Za turistický spolek seniorů Antonín Ročňák
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Placená inzerce
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POMÁHÁME VRATISLAVICKÝM
PODNIKATELŮM
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V této nelehké době se snažíme podporovat vratislavické podnikatele.
Nabídli jsme jim proto prostor v březnovém vydání Vratislavického
zpravodaje, kde mohli zdarma inzerovat své služby. Věříme, že se místním firmám, podnikatelům, živnostníkům a dalším organizacím podaří
toto obtížné období překlenout, a budou i nadále nabízet své služby
nejen vratislavickým občanům.
Vedení obce
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CENTRUM KAŠPAR POMÁHÁ LIDEM
NAJÍT PRÁCI
Nejistá doba, kdy některé podniky propouštějí, a lidé netuší, co
s jejich pracovním místem bude. Taková je realita na Liberecku.
Centrum Kašpar se každý den setkává s lidmi, kteří nemohou najít
zaměstnání. Do toho se musejí věnovat svým dětem při online výuce,
pečují o své blízké, nebo řeší další překážky. Mnohdy na jedno volné
pracovní místo přijdou stovky žádostí. Je pak logické, že projít tímto
sítem není snadné. Dobře napsaný životopis a motivační dopis může
zvýšit vaše šance, že si vás personalisté všimnou. Centrum Kašpar
nabízí lidem bezplatnou pomoc. Poskytuje pracovní a kariérové
poradenství, zprostředkování práce, profesní testy, komplexní
přípravu na výběrová řízení, aktualizaci osobního portfolia a další
služby. Ale také rekvalifikační kurzy či zajímavé motivační programy.
Mezi doprovodné aktivity patří služba hlídání dětí rodičům po dobu
jejich účasti například na rekvalifikačním kurzu. Hezkým příkladem
může být příběh paní Moniky, která přišla o práci po deseti letech
v jedné firmě. Ta se zastavila v KC Vratislavice 101010 a setkala se
s poradkyní Centra Kašpar. Společně upravily CV a Monice začaly
chodit pozvánky k pohovoru. Uspěla, byla dobře připravená a možná
pomohla i reference poradkyně. Setkat se s poradkyněmi Centra
Kašpar můžete v multimediálním sále KC Vratislavice 101010
v pondělí 15.3. 2021 od 9 – 11 hodin, nebo kdykoliv zavolat na
telefon 739 037 527 či napsat na e-mail poradna@centrum-kaspar.
cz. Otevřená poradna Centra Kašpar je pro vás vždy 1x měsíčně
v multimediálním sále nebo se můžete kdykoliv objednat do kanceláře
v Liberci, Kašparova 73. Kontakt: poradna@centrum-kaspar.cz, tel.:
739 037 527, www.centrum-kaspar.cz.
Petra Hottmarová, Centrum Kašpar

PÍŠEME NOVÝ PŘÍBĚH VAŠEHO
STARÉHO NÁBYTKU
Máte doma nábytek, který nepotřebujete, nebo se Vám už nelíbí? Je
Vám líto ho vyhodit? Můžete ho darovat do naší Dílny Zauhlovačky
s Re – use centrem, kde dáme Vašemu dřevěnému nábytku druhou
šanci. Nábytek si tak může projít renovací, redesignem či jinou úpravou a najde si nového majitele. Také ho můžeme použít jako výukový
materiál při našich kurzech nebo poskytne náhradní díly při výrobě
jiných kousků. Výdělek z této činnosti použijeme na podporu chodu
naší sdílené Dílny Zauhlovačky a péči o Zauhlovačku samotnou.
Pokud chcete Váš celodřevěný či částečně čalouněný nábytek
darovat: napište nám email na avantgart@email.cz (ideálně přiložte
fotografie nábytku k darování) nebo volejte na telefonní číslo
+420 702 019 360.
Děkujeme, Jíťa, Tom, Káťa a Míra.

ČTYŘTÝDENNÍ
INDIVIDUÁLNÍ
VÝZVA PRO DĚTI
DO 15 LET

KAŽDÝ
VYHRÁVÁ

ZAČÍNÁME 16. 2. 2021 / SPORTPARKLIBEREC.CZ
GARANT PROJEKTU

18

PARTNEŘI PROJEKTU

SPORT

Vratislavický zpravodaj

PRIMÁTOR OCENÍ VRATISLAVICKOU
PLAVKYNI PECHOVOU
Dálková plavkyně z Vratislavic Markéta Pechová, která jako první
hendikepovaná žena na světě v srpnu roku 2019 přeplavala kanál La
Manche, bude libereckým primátorem Jaroslavem Zámečníkem oceněna
čestnou Medailí města Liberce za mimořádné zásluhy.
(red)

MAESTRO-MOTION ODSTARTOVALO
DRUHÉ POLOLETÍ
Odstartovali jsme druhé pololetí a v únoru jsme uspořádali i online
nábor. Pokud ho někdo nestihl, nevadí, naši lekci si můžete vyzkoušet
kdykoli během pololetí. Stačí nám napsat a my vám pošleme odkaz
a heslo, abyste se mohli na trénink připojit. Pomalu začínáme plánovat
i letní tábory, takže jestli máte zájem, podívejte se na naše webové
stránky a vyberte si, který tábor vám a vašim dětem bude nejvíc vyhovovat a neváhejte se přihlásit. Pro děti chystáme spoustu her, soutěží,
battlů, výletů, bohatých večerních programů, přijedou skvělí lektoři,
a hlavně budeme opět spolu a užijeme si plno zábavy a tance. Budeme
se na vás těšit a přejeme všem hodně zdraví.
Eunika Šimberská Rucká

VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ
V lednu a únoru se situace nezměnila a nouzový stav se zákazem
organizování sportovní činnosti skupin pokračoval. Ani společné výlety
nebo výběhy na čerstvém vzduchu nebyly povoleny. Nicméně všichni
se snažíme, hráčky trénují individuálně, některé i skupinově přes online
aplikace, vyplňují svoje tréninkové deníky, vzájemně se inspirují. Naštěstí
sněhové podmínky umožnily různé venkovní aktivity a sporty. Vedení klubu
se snaží zajistit termíny celorepublikových letních beach turnajů pro
kadetky, ženy a muže, které by měly proběhnout jako každoročně na
beach kurtech u ZŠ Vratislavice n. N. Věříme, že se blíží doba, kdy zdravé
děti budou moci společně sportovat, a tím upevňovat svou duševní
i fyzickou odolnost.
Jan Kvapil

MKDUO
Z dospělých mohli trénovat jen profesionální sportovci. MKduo
(vratislavická M. Kvapilová a M. Kubíčková) vytvořilo na konci ledna
reprezentační skupinu s naší nejlepší beachvolejbalovou ženskou
dvojicí Markéta Sluková, Bára Hermannová na týdenním soustředění
v Pelhřimově. Zde jsou patrně nejlepší podmínky pro halový beachvolejbal v republice. V únoru (4. – 7. 2.) proběhl v německém Düsseldorfu speciální turnaj „Nations Clash“ (střet národů), kam bohužel
dvojice Sluková, Hermannová nemohla pro zranění Hermannové odjet. Nicméně reprezentační skupina už je zase pohromadě a pokračuje ve společných trénincích, neboť se to jeví nejlepším řešením
v této době. Po týdnu tréninků v Praze celý beachvolejbalový ženský
reprezentační tým odcestoval zase na Kanárské ostrovy, kde se bude
usilovně připravovat na první světový čtyřhvězdičkový turnaj FIVB
Katara Beach Volleyball Cup v Doha v Kataru. Turnaj proběhne
8. – 12. března. Přihlášené jsou všechny přední světové týmy,
z českých párů mimo naše dvě už zmiňované ženské páry se turnaje
zúčastní náš nejlepší mužský tým Ondra Perušič a David Schweiner.
Bude to velký světový turnaj, držme našim párům palce. Jde o hodně,
hlavně o kvalifikační body na OH v Tokiu.
Jan Kvapil
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