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ÚŘEDNÍ HODINY
Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

VRATISLAVIČÁCI,

pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00
úterý, čtvrtek a pátek:
na základě domluvy

jaro je čas, kdy začínáme netrpělivě vyhlížet teplejší
počasí, abychom mohli po zimě začít s údržbou
naší zeleně. Ale kromě údržby se snažíme vytvářet
i nové plochy. A proto jsme letos připravili a osázeli
také pobytovou centrální louku o velikosti 2500 m2
v našem VAPARKu, tedy novém sportovišti nad
hasičárnou.

KONTAKTY:
adresa:

Kromě úpravy zeleně se náš zámecký park dočkal
i nového povrchu cestní sítě. Na cestách se v deštivém počasí tvořilo bláto a bylo to pro
návštěvy nepříjemné. Odstranili jsme tedy původní povrch a nahradili ho novým perkem.
V lesoparku jsme dále u dětského hradu nainstalovali kameru. Kamera je napojená
na systém městské policie a přispěje k větší bezpečnosti a ochraně hracího prvku
před vandaly.
I Park Nové Vratislavice jsme připravili na nadcházející sezónu. Provedli jsme nutnou údržbu
chodníků a vybavení. Za hezkého počasí bude opět v provozu i stánek s občerstvením.
Uvidíme, jaké možnosti dovolí aktuální vládní opatření, ale věřím, že si zde pobyt užijete.
V závěru bych Vás rád informoval o tom, že supermarket ve Vratislavicích snad konečně
nebude jenom přáním většiny z nás, ale stane se zřejmě skutečností. Společnost BILLA
připravuje výstavbu nové prodejny na pozemku u křižovatky ulic Tanvaldská a Skloněná.
Pevně doufám, že se tentokrát již nic nezasekne a na konci roku zde budeme mít pestrý
sortiment potravin v dochozí vzdálenosti.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

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
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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.

LÍBÍ SE VÁM VE VRATISLAVICÍCH?
POJĎTE S NÁMI TVOŘIT DOBRÉ
MÍSTO PRO ŽIVOT

KONTAKTUJTE NÁS:

Tajemník Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkcí

E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

POŠTA

REFERENT NA TECHNICKÉM ODBORU
a
ZAMĚSTNANEC TECHNICKÉHO
STŘEDISKA

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

FACEBOOK
Vratislavice nad Nisou

Bližší informace najdete na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista,
na telefonním čísle 482 428 810 nebo
na vratislavice@vratislavice.cz

POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se koná ve středu 26. května 2021 od
17 hod. v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
(red)

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

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

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 20. května 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 voucher na rezervaci
vybraných sportovišť ve Sportovním areálu Na Rozcestí v hodnotě
300,- Kč. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi!
Ze správných odpovědí na březnovou otázku jsme vylosovali paní
Zdenku Kosíkovou, která poznala detail křížové cesty na fasádě
kostela Nejsvětější Trojice a vyhrává jarní kolekci doplňků na výlety.
Gratulujeme!

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 10. května od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termín poradny je
14. června. Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz
nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 12. května od
15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termín
poradny je 16. června.

(red)
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I V TÉTO DOBĚ STÁLE PODPORUJEME
VRATISLAVICKÉ SPOLKY
Uvědomujeme si, že celosvětová pandemie onemocnění Covid-19
uvrhla do složité situace také organizace, které ve Vratislavicích
dlouhodobě pracují s dětmi, mládeží či seniory. Jejich práce si velice
vážíme a je pro nás důležité, že podobné projekty mohou i nadále
fungovat. Aby spolky nemusely kvůli nedostatku financí ukončit svou
činnost, rozhodli jsme se je v loňském roce podpořit v plném rozsahu. Také letos jsme všem žadatelům poskytli z dotačních programů

finanční podporu v maximální míře. Stejně jako v minulých letech
jsme vypsali tři programy, na podporu pravidelné činnosti organizací,
na jednorázové akce organizací i osob a také na podporu individuálních projektů v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti. Z rozpočtu
městského obvodu jsme v tomto roce v rámci dotačních programů
rozdělili spolkům na činnost až do konce roku 2021 více než
600 tisíc korun.
Vedení obce

DOTACE Z ROZPOČTU NA ROK 2021
ŽADATEL

NÁZEV AKCE

SCHVÁLENÁ DOTACE

Akademie sportu Liberec, z. s.

Pravidelná činnost + příměstské tábory "Sporťák a Adrenaliňák 2021"

AvantgArt, z. s.

Dílna Zauhlovačky

50 000,- Kč

Beach Volley Vratislavice n. N., z. s.

pravidelná činnost + Pohár Vratislavic nad Nisou 2021

83 000,- Kč

Dětská sportovní akademie Liberecka z. s.

Sportem zpět k aktivnímu životu

20 000,- Kč

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace

Kulturní akce a virtuální cestování 2021

33 600,- Kč

130 000,- Kč

FBC Liberec

pravidelná činnost + Rodinný florbal Vratislavice 2021 + Dětský den s FBC Liberec

Jednota bratrská Vratislavice

Rodinné centrum Mozaika

115 000,- Kč
50 000,- Kč

Outdoor Challenge, z. s.

Běh zámeckým parkem

13 000,- Kč

POST BELLUM, z. ú.

Běh pro paměť národa

20 000,- Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou

pravidelná činnost

27 000,- Kč

TAJV, z. s.

Sportovní den mládeže s TAJV

10 000,- Kč

Turistický spolek seniorů z Vratislavic nad Nisou

Využití volného času seniorů ke společným fyzickým aktivitám

50 000,- Kč
601 600,- Kč

CELKEM

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Druhé letošní zasedání zastupitelstva
MO Liberec - Vratislavice nad Nisou
se uskutečnilo ve středu 7. dubna
v hlavním sále Kulturního centra
VRATISLAVICE 101010. Zastupitelům bylo ke schválení předloženo
dvacet bodů. Věnovali se například
1. rozpočtovému opatření roku 2021
nebo dotacím z rozpočtu obce. Ze
zasedání se omluvil pouze jeden
zastupitel, a tak bylo zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávy o činnosti
Policie ČR a Městské policie Liberec za rok
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2020. Odsouhlasili rovněž zprávu
o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Vratislavice nad Nisou za uplynulý rok.
Zastupitelstvo následně schválilo zápisy
z jednání finančního výboru. Dalším projednávaným bodem bylo 1. rozpočtové
opatření roku 2021, jehož návrh zastupitelé
schválili. Byly rovněž odsouhlaseny změny
ve zřizovacích listinách vratislavických
školek a ZŠ týkající se vymezení svěřeného
majetku. Představitelé obce dále rozhodli
o poskytnutí dotací na rok 2021 pro koupaliště Sluníčko, vratislavické hasiče a na
pravidelnou celoroční činnost spolků

Akademie sportu Liberec, FBC Liberec
a Beach Volley Vratislavice. Dalšími projednávanými body byly výkup pozemku a převzetí
zřizovatelských funkcí domova pro seniory
Vratislavice. Zastupitelé se věnovali i návrhům
obecně závazných vyhlášek Statutárního
města Liberec. V závěru zasedání byly
schváleny informace kontrolního výboru.
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

OBEC
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SUPERMARKET VE VRATISLAVICÍCH
SE ZŘEJMĚ STANE SKUTEČNOSTÍ

Ilustrační foto

Vzhledem k množícím se dotazům si Vás dovolujeme informovat
o záměru výstavby supermarketu BILLA ve Vratislavicích nad Nisou.
Supermarket by měl být umístěn u křižovatky ulic Tanvaldská
a Skloněná v místech bývalé prodejny nábytku. „Úvahy o supermarketu v těchto místech se datují až do roku 2010. Tehdy zde
o výstavbě uvažovala společnost TESCO, která následně z důvodu
nutnosti úspor v rámci investičních akcí od záměru ustoupila,“ uvedl
starosta Lukáš Pohanka. Nyní se naděje Vratislavičáků na výstavbu
supermarketu opět oživily. Počet obyvatel naší městské části se za
posledních deset let zvýšil téměř o 20 %. Tím vznikla i potřeba mít
supermarket v dochozí vzdálenosti.
Zároveň jsme dlouhodobě potřebovali vyřešit velmi frekventované
a ne zcela bezpečné místo v ulici Skloněná, kde se potkávají
automobily jedoucí do sídliště, na parkoviště u základní školy
a mateřské školy, nebo vozidla směřující do technického střediska.
To by měl nový investiční záměr vyřešit výstavbou kruhového
objezdu. Napojení na Tanvaldskou ulici pak bude i nadále zajišťovat světelná křižovatka. Doprava v tomto místě by se tedy měla
zpřehlednit.
Investor plánuje supermarket BILLA otevřít již na konci letošního
roku. V současnosti je projekt v procesu získávání stavebního povolení a vypořádání připomínek dotčených subjektů. O dalším posunu
Vás budeme informovat.

KVALITNÍ A ČERSTVÉ POTRAVINY
DOSTUPNÉ PRO OBČANY
VRATISLAVIC
Dostupnost kvalitních a čerstvých potravin pro všechny převážně
od českých dodavatelů by měla být v současné době samozřejmá.
Společnost BILLA si tento fakt uvědomuje, proto ani v letošním
roce v rozšiřování své stávající sítě kamenných prodejen nepolevuje. Během roku BILLA plánuje otevřít celkem 15 nových prodejen
a 35 stávajících zrekonstruovat. V současné době prověřuje
i možnost rozšíření svých služeb a otevření nového a moderního
supermarketu v městské čtvrti Vratislavice nad Nisou.
„Jako každá společnost se snažíme síť prodejen BILLA rozšiřovat
a reagovat na potřeby našich zákazníků. Situaci ve Vratislavicích
monitorujeme a domníváme se, že by si i tento liberecký městský
obvod zasloužil širší možnost nákupu. Pokud by se zde takováto
možnost naskytla, budeme o tom místní obyvatele včas informovat,“ řekla Dana Bratánková, manažerka korporátní komunikace
společnosti BILLA ČR.
Dana Bratánková
REWE GROUP Česká republika
BILLA, spol. s r.o.

Vedení obce
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UPRAVILI JSME CESTNÍ SÍŤ
V ZÁMECKÉM PARKU
Kvůli letošní dlouhé a mrazivé zimě, po které se na cestách
v zámeckém parku tvořilo bláto, bylo nutné opravit jejich perkový
povrch. Aby nebyl průchod parkem pro občany nepříjemný,
naplánovali jsme rekonstrukci hned z jara. Odstranili jsme původní
povrch a cesty jsme doplnili novým perkem, který jsme urovnali
a následně i uválcovali. V první etapě rekonstrukce cestní sítě
jsme takto opravili cesty v celkové délce 250 m.
Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

ULEHČILI JSME TESTOVÁNÍ NAŠIM
DĚTEM
Antigenní neinvazivní testy ze slin, které jsme pořídili namísto
nepříjemných testů z nosohltanu, usnadnily našim dětem povinné
testování. Pro všechny školáky a předškoláky jsme navíc nakoupili
jednorázové ochranné dětské roušky. Snažíme se současnou nelehkou situaci dětem i jejich rodičům co nejvíce zjednodušit.
Vedení obce
PŘED

I NADÁLE POMÁHÁME SENIORŮM
S OČKOVÁNÍM

PO

UKLÍZÍME PRO VÁS PO ZIMĚ
Pracovníci technického střediska zahájili jarní úklid komunikací, chodníků a parkovišť v katastru celé obce. Aktuálně odstraňujeme veškerý
zbylý posypový materiál po zimní údržbě a v další fázi se zaměříme na
úklid veřejných prostranství a jarní údržbu obecní zeleně.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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Jsme hrdí, že naše kolegyně dokázaly pomoci s registrací k očkování
proti onemocnění Covid-19 téměř pětině našich seniorů ve věku 60
- 80 let. V provizorním centru v „Desítkách“ jsme rychle a bez velkých
nákladů od ledna zaregistrovali více než 280 starších spoluobčanů
do centrálního rezervačního systému. Proto i nadále pomáháme
s registrací také našim spoluobčanům starším 65 a 60 let. Pokud
máte ve svém okolí seniory v tomto věku, kteří si s registrací nevědí
rady, doporučte jim registrační místo zřízené v Kulturním centru
VRATISLAVICE 101010. Od začátku května je služba dostupná
pouze po telefonickém objednání na 778 726 446. Více informací naleznete na webových stránkách obce v sekci Služby pro
občany - Registrace k očkování Covid-19.
Vedení obce

OBEC
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ZAPOJILI JSME SE DO KAMPANĚ NA
PODPORU POVĚDOMÍ O AUTISMU
Vratislavice se připojily ke kampani "Česko svítí modře", která slouží
ke zvýšení povědomí veřejnosti o podstatě autismu a života s ním.
Kampaň trvala celý měsíc a začala 2. dubna. Tento den vyhlásila
v roce 2007 OSN jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.
Při té příležitosti dorazili všichni zaměstnanci městského obvodu do
práce v modrém oblečení. Po celý měsíc se pak do modré barvy
zahalil i vratislavický kostel Nejsvětější trojice. Více informací o akci
a samotném onemocnění naleznete na www.nadejeproautismus.cz.
Vedení obce

HLÍDÁME BEZPEČÍ V PARKU
K velkému dřevěnému hradu ve spodní části lesoparku jsme nainstalovali
novou bezpečnostní kameru. Ta snímá nejen hrací prvek a jeho okolí,, ale
další podstatnou část parku. Kamera je napojená na centrální systém
městské policie, a díky tomu bude park v centru Vratislavic nepřetržitě
pod dohledem libereckých strážníků.
Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

ŠKOLA ZAJIŠŤUJE DĚTEM
OBĚDY I PO DOBU KARANTÉNY
ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Z důvodu karantény pracovníků školní jídelny zajišťuje od 26. 4. do 7. 5.
dodávky obědů pro vratislavické školáky společnost Gastron. Vedení
školy se podařilo vše domluvit tak, že se pro strávníky nic nemění. Stejná
zůstává cena, časy výdeje, výdejní místo i způsob objednávání.
(red)
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ZAHÁJILI JSME SEZÓNU
V PARKU NOVÉ VRATISLAVICE

Už čtvrtým rokem je široké veřejnosti k dispozici Park Nové
Vratislavice, který po zimě otevřel své brány v pondělí
29. března. Ještě před začátkem sezóny jsme zde provedli
pravidelnou údržbu vybavení a chodníků. Na ploše větší než
jedenáct tisíc metrů čtverečních v přírodním prostředí
okrajové části Vratislavic jsou lidem k dispozici plochy ke
sportování, herní prvky pro děti, stánek s občerstvením
a samozřejmostí je veřejný grilovací koutek. Prosíme
návštěvníky o dodržování platných hygienických opatření.
Vedení obce
OTEVÍRACÍ DOBA
BŘEZEN – LISTOPAD 8:00 – 21:00
ČERVENEC – SRPEN 8:00 – 22:00
PROSINEC – ÚNOR ZAVŘENO
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OBEC
CO PARK NABÍZÍ
Grill point

Badminton

Herní prvky

Šachový koutek

Lanová dráha

Relax lehátka

Občerstvení

Klidová zóna

Pétanque

Bezbariérový přístup

Vratislavický zpravodaj

VYTVOŘILI JSME NOVÉ
ODPOČINKOVÉ MÍSTO
Na žádost občanů jsme u lomu v ulici Za Tratí kompletně vyčistili
rybníček a jeho okolí. Během března a dubna jsme u tzv. Tobiášova
vrchu vykáceli náletové stromy a keře, na celém prostranství
vyrovnali povrch, důkladně zde uklidili a nainstalovali novou lavičku
a odpadkový koš. Věříme, že jsme tak pro naše občany vytvořili další
pěkné místo k odpočinku během procházek po Vratislavicích.

PŘED

PO

UMÍSTILI JSME DALŠÍ LAVIČKY
NA PŘÁNÍ OBČANŮ
Ve třech vratislavických lokalitách přibyly nové lavičky na Vaše přání.
U kapličky ve Východní ulici jsme kromě lavičky umístili i odpadkový
koš. Nově si budete moci během svých procházek odpočinout také
na dvou lavičkách na velmi frekventované trase u parkoviště nad
hřbitovem v ulici Nad Školou a poslední nové odpočinkové místo
mohou lidé využívat za úřadem vedle zámeckého parku.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska
9
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DO VELIKONOČNÍ VÝZDOBY VRATISLAVIC
SE S NÁMI ZAPOJILI I OBČANÉ

Už druhým rokem jsme kvůli vládním opatřením v souvislosti
s pandemií onemocnění Covid-19 bohužel nemohli uspořádat
tradiční Vratislavické Velikonoce. Chtěli jsme ale našim občanům
tento oblíbený svátek alespoň částečně zpříjemnit, a proto jsme
u kulturního centra umístili výzdobu v podobě fotostěn s velikonoční tématikou. Do atria jsme navíc dali velikonoční strom, který
lidé ozdobili přinesenými kraslicemi. Velice nás potěšilo, že se
k nové tradici občané bez váhání připojili a příjemným překvapením byla i neorganizovaná výzdoba rozmístěná na různých
procházkových trasách po Vratislavicích. Děkujeme všem, kteří
se samovolně rozhodli a svým přičiněním zpříjemnili i ostatním
lidem v naší obci svátky jara.
Vedení obce
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ZÁPIS DO MŠ SÍDLIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022 PROBĚHNE VE VÍCE
DNECH
Ředitelka MŠ Sídliště oznamuje prodloužení sběru vyplněných
žádostí (ZÁPIS DO MŠ) ve dnech 11. 5. – 13. 5. 2021. S sebou je
nutno mít:
• žádost
• originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost
o povinném očkování
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rodný list dítěte
Osobní schůzku je možno dohodnout na čísle 774 517 299 či na
emailu: mssidliste@vratislavice.cz.
Mgr. Hana Šimková

PŘERUŠENÍ PROVOZU
MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSÍCÍCH
ČERVENEC A SRPEN 2021
MŠ LÍSTEČEK
Východní 270

12. 7. 2021 - 6. 8. 2021
(provoz zahájen 9. 8. 2021)

Tanvaldská 282

26. 7. 2021 – 20. 8. 2021
(provoz zahájen 23. 8. 2021)

Poštovní 1122

5. 7. 2021 – 20. 8. 2021
(provoz zahájen 23. 8. 2021)

Donská 1835

12. 7. 2021 – 20. 8. 2021
(provoz zahájen 23. 8.2021)

MŠ SÍDLIŠTĚ
26. 7. 2021 – 20. 8. 2021
(provoz zahájen 23. 8. 2021)
Všechny vratislavické MŠ budou uzavřeny v termínu 26. 7.
– 6. 8. 2021. V případě dotazů či zájmu o náhradní prázdninový
provoz (žádost o umístění dítěte do jiné MŠ) nahlaste ředitelce
školy nejpozději do 31. 5. 2021.
Vedení obce

MUZIKÁL VLK A KŮZLÁTKA PLNÝ
VYCHÁZEJÍCÍCH LÍSTEČKOVÝCH HVĚZD
Druhý týden po znovuotevření mateřských škol začal u nás v Lístečku
tvrdou prací. S předškoláky z červeného lístečku jsme od pondělí
trénovali muzikálovou inscenaci Vlk a kůzlátka. Ve čtvrtek 22. dubna
nastal den D - premiéra. Děti vyrobily originální pozvánky a pro paní
učitelky VIP sedadla. Za doprovodu klavíru a saxofonu odehrály
známou zpívanou pohádku. Jak to bývá, každá úspěšná hra musí být
náležitě odměněna. A tak jsme v pátek uspořádali slavnostní
„galadopoledne“ plné společenských rób a slavnostní nálady,
při kterém jsme za zvuku slavnostních fanfár našim začínajícím
talentovaným hercům předali ceny Lístečkové divadelní akademie.
Už teď se těšíme, že nastudovaný muzikál budeme moci zahrát
i našim kamarádům až se všichni sejdeme!
Kolektiv a děti z MŠ Lísteček Východní
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VLASTIVĚDA VENKU
V rámci opakování vlastivědy jsem připravila dětem z 5.A další
„hledačku“. Po velikonoční tematice byla tato zaměřena na opakování důležitých událostí našich dějin. Na každém kamínku, který děti
hledaly, bylo napsané datum. Děti měly za úkol najít kamínek, vyfotit
a poslat i událost, kterou buď věděly z hodin nebo si ji mohly vyhledat.
Za všechny kamínky, které děti našly, dostaly body do třídní soutěže.
Bylo tam i pár speciálních kamínků, za které byla prémie. Nejen že se
během distanční výuky protáhly, ale také si snad něco zapamatovaly.

VRATISLAVICKÁ POZNÁVAČKA
Před velikonočními prázdninami jsme nainstalovali po vratislavickém okolí
cestu s devatenácti úkoly. Podle zpětných vazeb účastníků můžeme
konstatovat, že naše snaha nebyla marná. Těší nás každá fotka, kterou nám
z této cesty posíláte. Pokud byste měli zájem si ji projít, začíná ve dvoře
základní školy.
Děkujeme Jana s Oldou, ZŠ Vratislavice

Mgr. Zuzana Vraná

DEN ZEMĚ 2021

PRACOVKY V KUCHYNI
Jedním z úkolů distanční pracovní výchovy bylo pro žáky 8.D
vytvořit nejen zdravou, ale také líbivou svačinu či snídani, jejímž
základem bude tradiční symbol jara – vajíčko. Sešlo se mnoho
povedených a originálních výtvorů. Některá umělecká díla bylo až
líto sníst, ale věřím, že chutnala a strávníka potěšila.
Mgr. Barbora Blažková

22. dubna slaví planeta Země svůj svátek a ani v naší škole nejsme
lhostejní k tomu, jak se s ní nakládá. Proto se i naši žáci na druhém
stupni zúčastnili aktivit, které šetří životního prostředí. Během týdne žáci
např. omezili plýtvání energiemi, volili zdravější způsob dopravy, třídili
odpad nebo se na procházce rozhlédli po okolí a pročistili od odpadků
okolní přírodu. Vše pečlivě zaznamenávali, pořizovali fotografie nebo
natočili krátká videa. I přes to, že akce byla v době distanční výuky, moc
oceňuji zájem žáků o ekologii.
Mgr. Markéta Pacltová
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DO AREÁLU VRATISLAVICKÉ KYSELKY
SE VRACÍ ŽIVOT
„KITL V KYSELCE“ SLAVNOSTNĚ ZAHÁJÍ PROVOZ
Po dlouhých letech, kdy byl areál Vratislavické kyselky opuštěný,
došlo na jeho rekonstrukci a k opětovnému otevření. Pro veřejnost bude areál slavnostně otevřen 12. června na akci
Kitl v Kyselce. Nahlédnete do nových prostor, založeného
bezového sadu a pobavíte se u koncertu kapely Tata Bojs.
Na své si přijdou i děti.

VRATISLAVKU KUPUJE SPOLEČNOST KITL
Před zhruba dvěma lety koupila zchátralý areál jablonecká
společnost Kitl. Rekonstrukce začala v létě 2019 a od té doby
firma intenzivně pracovala na první etapě obnovy, rekonstrukci výrobní haly. Díky tomu bylo možné loni na jaře do areálu
přestěhovat skladové zásoby a počátkem tohoto dubna začít
stěhovat také výrobu sirupů Kitl.

PRVNÍ STÁČKA Z VRATISLAVIC PRO MÍSTNÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zahájení výroby proběhlo ve středu 7. dubna, a to první stáčkou
Višňového Syrobu Kitl. Radost z této události chtěl Kitl „poslat
dál“ a tak z této stáčky věnoval do 55 mateřských škol v Liberci,
Vratislavicích a Jablonci speciální balení višňového sirupu, který
je právě u dětí velmi oblíbený. Za dobu své existence uvedl Kitl
na trh již 11 druhů bylinných a ovocných sirupů a chystá další
novinku. Ta bude pokřtěna na slavnostním otevření areálu.

KITL V KYSELCE. DEN, KDY BUDE AREÁL
OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST
Zajímá vás, co se v areálu za dobu rekonstrukce událo? Jak to
nyní v Kyselce vypadá? Pak nesmíte zmeškat den, kdy Kitl otevře
brány areálu Vratislavické kyselky veřejnosti. V sobotu 12. června
2021 v rámci akce Kitl v Kyselce bude firma pořádat exkurze
do výroby. Podíváte se do obnovené výrobní haly, uvidíte vnitřní
prostory skladu a výrobní linku, venku pak nově založený bezový
sad. Připraveno bude občerstvení, kvalitní domácí limonády
a koktejly z kuchyně Kitl a dobré jídlo. Ve večerních hodinách
proběhne koncert oblíbené hudební skupiny Tata Bojs. A možná
– ale opravdu jen možná – vás čeká i ochutnávka Vratislavické
kyselky. Po celý den se nebudou nudit ani vaše děti. Čeká je
celá škála doprovodných aktivit: svezení se na lodičce po Nise,
lukostřelba nebo pro odvážnější zkouška jejich rovnováhy na
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slackline a další doprovodný program. Bavit se budou rodiče,
prarodiče i děti. Více informací o akci včetně programu najdete
na www.kitl.cz/kvk/ i na facebooku Kitl.
Kateřina Fialová

SPOLEČNOST

DUBEN A KVĚTEN VE
VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ

JUBILANTI
ÚNOR 2021

70 let

Luboš Nypl
Jaromír Machálek
Alena Kellerová

80 let

Ivan Karger
František Šilar

85 let

Josef Tvrzník

90 let

Jana Sychrová

BŘEZEN 2021

70 let

Miroslav Rohla
Ludmila Lopraisová
Ivan Pergler
Jiří Barták

Vratislavický zpravodaj

75 let

Milena Šinkovská
Marie Šírová
Jiří Mizera
Marie Schuhová
Milada Kotková
Jiří Semerád
Eva Trejtnarová

80 let

Laděna Pýrková
Jana Bernardová
Josef Buzek

90 let

Jarmila Boudová

94 let

Josef Turek

95 let

Jaroslava Janatová

97 let

Libuše Straková

SENIOŘI, BUĎTE OBEZŘETNÍ
Podvodníci i v době pandemie vymýšlí různé záminky, aby se vloudili
do bytů seniorů s cílem je okrást. Kromě už policii dobře známých
nabídek řemeslných služeb za přemrštěné ceny, smyšlených „levných“
energetických služeb nebo pojištění či zpráv o vnoučatech v nouzi,
zloději aktuálně přišli s novinkou. Nabízejí zdravotní preventivní péči
nebo pomoc s nákupem. Doporučujeme proto našim seniorům, aby
nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je osloví v místě jejich bydliště.
V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neprodleně
kontaktujte Policii České republiky na tísňové lince 158.
(red)

Vážení a milí čtenáři,
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ČR jsme otevřeli knihovnu. Naše služby budou po nějakou dobu
omezené, věnujte, prosím, pozornost aktuálním informacím.
Prosíme o dodržení pravidla 3 R - respirátor, rozestupy min.
2 m, dezinfekce rukou. Počet osob v knihovně je omezen pouze 1 osoba na 15 m2.
SLUŽBY KNIHOVNY
• nabízíme zejména výpůjční služby (půjčování a vracení)
• s tudium na místě v knihovně je umožněno pouze omezeně
a v nutných případech
• pobyt v knihovně zkraťte na nejnutnější dobu
• internet je dočasně k dispozici jen na omezenou dobu
•o
 d pondělí 3. 5. začínáme opět počítat zpozdné - upomínky za
nevrácené výpůjčky
Pokud se necítíte dobře, návštěvu knihovny odložte - zavolejte
nám nebo napište. V případě dotazů nás kontaktujte na tel. č.:
773 584 381, 482 321 808 nebo e-mailem knihovna@vratislavice.cz. Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:
Odvaha je volba - 7+1 komiksových příběhů podle scénáře
Marka Steiningera inspirovaných skautskou historií a nakreslených sedmi ilustrátory (Š. Jislová, K. Čupová. T. Chlud,
E. Bartošová, V. Velický, J. Gruml, T. Vovsík a V. Strejček).
Kateřina Čupová a Marek Steininger získali za příběh Druhý
břeh cenu Muriel 2020 - nejlepší krátký komiks. Sedm komiksových povídek, sedm přelomových událostí českých moderních dějin a sedm hrdinů. Jsou to obyčejní lidé. Mají ale jedno
společné: Jsou to skautky a skauti, kteří v těžké životní zkoušce
prokážou neobyčejnou odvahu. Čtěte a zjistěte, co obnáší
hrdinství a jakou má cenu. Objevte odvahu ve vlastním srdci.
Čuně, seber to!, Michaela Krýslová - Taky vás tak štvou
lidi, kteří neuklízejí po svých pejscích? Tahle knížka pro vás
bude přímo terapeutická! Je vtipná, plná humoru, všechny
postavy jsou ohromně sympatické a ilustrace vše dotahují
k dokonalosti. Prostě skvělá knížka, která je sice pro děti, ale
potěší celou rodinu. Kniha je druhým titulem série o trampotách
Pepiny Karáskové „Já se z toho picnu.“
Svědectví o životě v KLDR, Nina Špitálníková - Dění
v Severní Koreji bedlivě sledují média a politici po celém světě,
přesto se k nám z této země dostává jen velmi omezené
a cenzurované množství informací. Kniha koreanistky Niny
Špitálníkové, která přináší sedm rozhovorů se severokorejskými
uprchlíky, proto představuje mimořádně cenný a unikátní
příspěvek k poznání jednoho z nejtužších autokratických režimů
na světě. Život v KLDR je pro nás nepředstavitelný...
M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová, knihovnice
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VYRAZTE S DĚTMI NA SPORTOVNÍ STEZKU
Od poloviny dubna do konce května si mohou děti užít spoustu legrace
na čerstvém vzduchu při plnění dvanácti sportovních úkolů na stezce
vedoucí kolem rybníků za koupalištěm Sluníčko, kterou pro ně připravil

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

tým SK Liberec Handball. Stezka je vhodná pro děti ve věku od čtyř
do dvanácti let a je schůdná i s kočárky. Po úspěšném absolvování
stezky se mohou děti zařadit do slosování o sportovní ceny.
(red)

POMÁHEJTE POHYBEM
DÍLNĚ ZAUHLOVAČKY!
Spolek AvantgArt, který se už 6 let zasazuje o znovuoživení vratislavické Zauhlovačky, a který vybudoval reusecentrum s komunitní dílnou,
dostal možnost ucházet se o nadační příspěvek od ČEZ ve výši
70 000,- Kč. S jeho pomocí můžeme nejen zachovat provoz dílny,
i když ho vládní opatření tvrdě zasáhla, ale také pokračovat
v záchraně nechtěného nábytku, skladování, opravách a výuce
tradičních řemesel. Se získáním příspěvku můžete pomoci jednoduše. Stačí si zdarma nainstalovat aplikaci EEP - Pomáhej pohybem. Kdykoli pak půjdete sportovat nebo třeba jen na procházku se
psem, aplikace za vykonaný pohyb načítá body, které pak můžete
věnovat projektu spolku AvantgArt. Neposíláte žádné peníze, nepotřebujete mít spuštěná data ani být připojeni k wifi. Na získání bodů
je časový limit jednoho měsíce. Když spolek nenasbírá dostatek
bodů, nedostane nic. Každý krok se počítá! Přispívat pohybem na
projekt spolku AvantgArt můžete od 10. 5. 2021. Více info o aplikaci
na www.pomahejpohybem.cz
Za spolek AvantgArt děkujeme za pomoc, Jitka Jakubičková
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ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 71009361
 245 015 015 Po – Pá 8:00 – 17:00

AKCE:
TRVÁNÍ:

 info@zuusti.cz

DIČ: CZ71009361
www.zuusti.cz

INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
1. 3. - 30. 5. 2021

URČENO: pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
k zásobování domácností pitnou vodou

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru:

PŘÍMĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ TÁBOR
PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET
• tým zkušených lektorů

• nabitý sportovní program nejen v areálu
SPORT PARKU LIBEREC (35 sportovišť)

REGISTRACE SPUŠTĚNY
hraveprazdniny@sportparkliberec.cz
www.sportparkliberec.cz
736 284 535

TERMÍNY











Escherichia coli
Enterokoky (Intestinální enterokoky)
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
TOC
pH
Železo
Tvrdost (Ca+Mg)
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu.

CENA:

774,- Kč s DPH (639,60 Kč bez DPH)

Cena zahrnuje výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně posudku,
zaslání protokolu e-mailem.
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz
nebo volejte naši zákaznickou linku 245 015 015.

Jsme Vám k dispozici v 9 krajích ČR.

SPORT PARK

MEDICAL
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TJ JISKRA VRATISLAVICE
FBC LIBEREC USPOŘÁDÁ
SPORTOVNÍ FLORBALOVÝ KEMP
VE VRATISLAVICÍCH

V termínu 2.8. – 6. 8. 2021 proběhne ve vratislavické sokolovně
příměstský kemp pro děti a mládež z Vratislavic nad Nisou. Pro
kemp platí zvýhodněná cena po odečtení příspěvku 1200,- Kč od
MO Liberec - Vratislavice nad Nisou pro děti o d 6 - 15 let s trvalým
bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.
FLORBAL VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU
Před několika lety vznikly na základní škole ve Vratislavicích velmi
oblíbené florbalové kroužky. Ty vede šéftrenér klubu Matěj Klucho,
který si děti zapálené do florbalu velmi pochvaluje. „Florbalové
kroužky ve Vratislavicích je čistá radost. Ze sportu, z pohybu, z času
s kamarády. Jsme moc rádi, že jsme tento krok před lety učinili
a moc si přejeme, abychom se v příštím roce mohli opět pravidelně
potkávat.“ Protože v letošním roce malí vratislavičtí florbalisté i sportovci neměli možnost hrát florbal, připravil pro ně klub FBC Liberec
příměstský kemp.
FLORBALOVÉ LÉTO VE VRATISLAVICÍCH
Náplň kempu Florbalové léto se rozhodně nebude točit jen kolem
florbalu. I když bude mít florbal prakticky denní zastoupení na
programu dne, zbylý čas bude využit k doprovodným sportovním
aktivitám, netradičním hrám a v čase odpočinku zamotáme všem
sportovcům i hlavy vědomostními a logickými úkoly. „Pestrost
a zábavnost je na podobných letních akcích alfou a omegou.
Chceme, aby si děti kemp maximálně užily. Pokud tomu tak bude,
i my si kemp náležitě užijeme," uzavírá Matěj Klucho.
Termín: 2. 8. – 6. 8. 2021
Místo: Sokolovna Vratislavice a přilehlé okolí
Cena: 1300,- Kč*
Přihlášky: k nalezení na webu www.fbcliberec nebo na stránkách
MO Vratislavice.
V případě zájmu o více informací kontaktujte šéftrenéra klubu FBC
Liberec p. Matěje Klucha, tel. 734 592 400, m.klucho@fbcliberec.cz.
Radek Valeš, FBC Liberec
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Po dlouhé pauze jsme 12. dubna znovu rozjeli tréninky. I když zatím
jen v několika oddílech fotbalu, ale i tak je to první úspěch po tak
dlouhé době. Usilovně pracujeme na tom, aby se mohly postupně
zapojit všechny oddíly, a nejen ty fotbalové. Uvidíme, s čím vláda přijde, a kdy se bude moci trénovat i uvnitř. Samozřejmostí je
dodržování všech protiepidemických opatření. Jako první vyběhli na
trávník chlapi a postupně se v dalších dnech přidali kluci z dorostu,
starších a mladších žáků. Starší a mladší přípravky by měly následovat. Kvůli počasí, a hlavně podmáčené trávě na našem hřišti, jsme
ze začátku tréninky přesunuli na hřiště do Doubí, kde je od podzimu
nový kvalitní umělý trávník, ale omezené tréninkové jednotky
z důvodu vytížení hřiště. Ihned od začátku rozvolnění jednáme také
s vedením areálu o otevření hřiště Na Rozcestí, ale chápeme, že
to nepůjde do doby, kdy to vládní opatření neumožní. Ihned jak to
terén dovolí, vyběhneme také na náš trávník. Další naše oddíly, které
využívají tělocvičnu, si asi budou muset ještě nějaký čas počkat na
další rozvolnění. I v takto složité době je nutné znovu přilákat děti
ke sportu, aby se začaly co nejdříve hýbat. Proto už nyní rozjíždíme
nábor nových členů do všech našich oddílů a budeme rádi, když
se budou opět radovat ze hry a party nových kamarádů. Proto nás
neváhejte kontaktovat na email: nabor@jiskravratislavice.cz, nebo na
telefonu 603 970 570.
Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice

SPORT

Vratislavický zpravodaj

VRATISLAVICKÝ BĚHOUN
SE LETOS NEKONÁ
Tradiční závod Vratislavický Běhoun se ani letos nebude konat.
Po loňském odloženém 28. ročníku tohoto oblíbeného běhu v okolí
koupaliště Sluníčko a lesích prosečského hřebene musíme bohužel
oznámit, že ani letos se Vratislavický Běhoun plánovaný na 8. 5. 2021
konat nebude. V době uzávěrky tohoto čísla nejsou známy podmínky pro
pořádání běžeckých závodů. Lze také očekávat, že jejich nastavení bude
pak pro pořádání našeho běhu velmi limitující a nebudeme pro vás moci
zorganizovat závod tak, jak bychom rádi a jak jste byli zvyklí.
Při posledním ročníku v roce 2019 se zúčastnilo takřka 500 běžců od
batolat až po seniory a spousta fanoušků. Vaše ohlasy, že jste si užili báječný den nejen během, ale i dalšími sportovními či zábavními aktivitami,
které jsme díky partnerům závodu mohli uspořádat, nás vede k rozhodnutí, že i tento ročník raději odložíme, abychom si snad už za rok všichni
mohli opět plně užívat radosti z pohybu a vzájemného setkání.
Zapište si tak prosím do kalendářů, že 28. ročník Vratislavického Běhouna a zároveň 24. ročník O putovní pohár starosty Vratislavic nad Nisou
se bude konat 7. 5. 2022. Děkujeme všem za pochopení.
Miroslav Habel za pořadatele RunBo Team
a Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

I V LOCKDOWNU ZÁVODÍME!

JARO U HASIČŮ
Tento rok k nám zatím jaro nechce dorazit. Poprosili jsme tedy naše
šikovné děti, aby nám s tím přivoláním trochu pomohly. Před Velikonocemi jsme dali před vchod hasičárny našeho zajíce Pepina, který měl
u sebe spoustu vajíček. Ta však nebyla nabarvená, a tak mu s tím děti
pomohly. Zároveň nám také přinesly spoustu obrázků, které si můžeme
vystavit v hasičárně, všechno se krásně rozzářilo. Během března a dubna jsme taky vyhlásili akci Čisté Vratislavice. Cílem bylo trochu kolem
sebe uklidit. Každý, kdo šel na procházku, si s sebou mohl vzít igelitku
a do ní pak nasbírat vše, co cestou našel. Ti, kteří nám poslali svou fotku
nasbíraných odpadků nebo sebe, jak je sbírá, poté dostane odměnu.
Moc děkujeme všem, co se zúčastnili. A také jsme konečně mohli při
dodržení všech vládních nařízení začít trénovat venku. Konečně se tak
můžeme vrhnout na přípravu závodní sezony.
Nicole Rolantová, SDH Vratislavice n/N

Jsme moc šťastní, že i v této situaci můžeme zúročit naši píli a houževnatost. Spousta tanečních organizací pořádá online soutěže a my se jich
účastníme. Když Taneční skupina roku, Online dance cup a Stále
v pohybu DDM Stříbro 2021 vypsali propozice k soutěži, byl to pro nás
jasný cíl. Co na tom bylo úžasné? Že si naše děti závodní choreografie
připravily samy. Proběhlo pár konzultací, a pak jsme za jeden den natočili všechna videa. Vybírat kostým, vhodný účes a prostor, kde můžeme
natáčet, nás hodilo zpět do starých kolejí a bylo to pro nás motivující.
Musím také vyzdvihnout naše děti hobby, které závodily úplně poprvé
a sice mě mrzí, že jejich první soutěž byla online a nemohla jsem s nimi
to celé prožívat, ale jsem na ně neskutečně pyšná za to, že do toho šly
a letos si zazávodily. A jak jsme dopadli? Díky tomu, že jiné soutěže
nejsou možné, tak se přihlásilo neskutečné množství tanečníků
a konkurence byla opravdu největší, co jsme kdy zažili. I přesto jsme si
vybojovali medaile, které poputují k dětem, a to k Adélce Masaříkové,
která vyhrála úžasné 1. a 2. místo, k našim nejmladším tanečnicím dorazí
stříbrné a bronzové medaile, a to Emilce Nahodilové a Emmě Šestákové,
pak na skvělém 1. a 5. místě byly juniorky Barča Vodseďálková
a Kamča Záhorová, 1. a 7. místo získaly Vanesska Kirschnerová
a Terezka Stejkozová a na 3. a 8. místě skončily Lolla Šestáková se Sofií
Vodičkovou. Všem našim tanečníkům gratulujeme a jsme na vás moc
hrdí, že i v tomto období vás neopouští elán a motivace. Že tak moc
chcete tančit i přes to, že se skoro rok nemůžeme spolu stýkat a že jste
stále připraveni se vzdělávat a dávat tanci tak moc velkou důležitost.
Plánují se další online soutěže a my tam rozhodně chybět nebudeme.
Tak nám držte palce a sledujte vše na našem Instagramu.
Eunika Šimberská Rucká
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Správné odpovědi od shora: informační panel, konstrukce rozhledny, strom napravo,
dřevěné madlo, informační deska u kamene, kámen u základů rozhledny, menší kameny v písku,
dřevěné prkno

NAJDĚTE 8 ROZDÍLŮ

