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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
v průběhu měsíce ledna se nám po delší době 
opět podařilo uspořádat vítání občánků. Jedná se 
o slavnostní obřad, který má pro nás ve Vratislavicích 
mimořádný význam. Byl jsem velmi mile překvapen 
zájmem rodičů o účast jak na tradičním formátu 
s vystoupením dětí z Mateřské školy Sídliště, tak na 
rodinných setkáních. Celkem jsme společně přivítali 
třicet malých Vratislavičáků. Rodiče každého z nich 
od nás kromě drobných dárků obdrželi také poukaz 
na nákup dětského vybavení. 

Jako rodič dvou školáků vím, jak je včasné plánování letních prázdnin důležité. Pro starší 
děti jsme opět připravili zajímavou nabídku příměstských táborů. Celkem devět turnusů 
s různým zaměřením postupně proběhne v červenci a srpnu. Po loňské zkušenosti 
a pozitivních ohlasech znovu pořádáme také jeden tábor pobytový. Všechny tábory jsou 
určeny výhradně pro děti s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou a městský obvod 
přispívá 1200,- Kč na každou přihlášku. Kompletní přehled prázdninového programu 
naleznete na vloženém listu. Elektronické přihlášky spouštíme 15. února!

V rámci prevence jsme naše největší a nejfrekventovanější veřejné objekty vybavili 
automatickými defibrilátory. Celkem čtyři záchranné systémy jsou umístěny v kulturním 
centu a nové knihovně IGI VRATISLAVICE, v sokolovně a v areálu Na Rozcestí. 
Nejmodernější zařízení jsou vybavena hlasovým naváděním, které usnadní jeho použití 
neprofesionály. 

Dostáváme mnoho pozitivních ohlasů na naše IGI VRATISLAVICE. Do knihovny často 
chodím, a když vidím, kolik z vás si do těchto úžasných prostor našlo cestu, mám velkou 
radost. S ohledem na jedinečnost stavby jsme se rozhodli přihlásit ji jak do soutěže Stavba 
roku 2022 Libereckého kraje, tak do celostátní architektonické soutěže Stavba roku 2022. 
Uvidíme, zda se nám podaří navázat na soutěžní úspěchy Mateřské školy Nová Ruda, 
Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 nebo Parku Nové Vratislavice. Držte nám palce 
a budeme rádi, když nás podpoříte v hlasování. 

Přeji Vám pohodové dny,

Váš starosta
Lukáš Pohanka

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR

tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE

tel.: 737 278 809 nebo 156

ÚŘEDNÍ HODINY

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Městského obvodu Liberec 
– Vratislavice nad Nisou

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

úterý, čtvrtek a pátek: 
na základě domluvy

pondělí - sobota:
9:00 –19:00

neděle: zavřeno

Oddělení pro dospělé
pondělí - sobota:

9:00 –19:00
úterý: 12:00 –19:00 

neděle: zavřeno

Oddělení pro děti

KONTAKTY:
adresa:

Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou

Tanvaldská 50
463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 810

e-mail: vratislavice@vratislavice.cz
web: www.vratislavice.cz

Technické středisko Vratislavice n. N.
tel.: 485 161 077 nebo 775 080 702
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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

FACEBOOK
Vratislavice nad Nisou

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 16. února 
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 16. března a 20. dubna.

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit pracovní 
a profesní poradnu Centra Kašpar v IGI VRATISLAVICE. Odborní 
poradci Vám tentokrát budou k dispozici v pondělí 7. března 
od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. 
Další termíny poradny jsou a 4. dubna a 2. května. Více informací 
naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967. 

Zřídili jsme pro Vás sociální poradenství v IGI VRATISLAVICE. 
Dvakrát měsíčně Vám jsou k dispozici odborní poradci ze 
spolku Déčko Liberec z. s., na které se mohou obrátit ti, kteří 
se dostali do nepříznivé životní situace v oblasti rodiny, mezilid-
ských vztahů, pracovního práva; lidé, kteří potřebují pomoc se 
sociálními dávkami, v oblasti bydlení, spotřebitelských problémů 
a zadluženosti. Občanská poradna je v provozu každé sudé 
pondělí od 10:00 do 16:00 hod. Do poradny je nutné se 
předem objednat na tel.: 485 152 070 nebo 775 377 657. 
Aktuální termíny poradny jsou 21. února a 7. března. 

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

BALONKOVÝ PLES SE USKUTEČNÍ 
V JINÉM TERMÍNU
Abychom pro Vás mohli po roční odmlce uspořádat oblíbený 
Balonkový ples, rozhodli jsme se posunout jeho původně plánovaný 
termín. Aktuálně se může veřejných společenských akcí účastnit 
maximálně 100 osob, ale v dohledné době má dojít k avizovanému 
uvolnění vládních opatření v souvislosti s onemocněním Covid 19, 
a tak věříme, že se ples bude moci konat v sobotu 19. března. 
Návštěvníkům již tradičně zahraje k tanci Big ´O´ Band Marka 
Ottla. O zahájení prodeje vstupenek Vás budeme včas informovat 
na webových stránkách Vratislavic nebo FB profilu obce.

Vedení obce 

V BŘEZNU SE OPĚT MŮŽETE 
ZDARMA ZBAVIT PŘEBYTEČNÉHO 
ODPADU

DOVOZ VKO ULICE – MÍSTO ODVOZ VKO

4. 3. 2022  Rýmařovská (parkoviště) 7. 3. 2022

Donská (sídliště Textilany)

Prosečská – U Lesa

Tyršův vrch (otočka)

Zámecký vrch (parkoviště)

Kapraďová (parkoviště u č.p. 992-3)

Obvodní

Za Tratí (nad č.p.784)

Našim občanům nabízíme dvakrát ročně možnost zdarma odložit 
nadměrný odpad do velkoobjemových kontejnerů. Aby se mohli 
obyvatelé Vratislavic včas připravit na jarní svoz velkoobjemových 
kontejnerů, přinášíme první termín a seznam ulic, kde budou 
přistaveny. O dalších termínech a lokalitách Vás budeme informo-
vat v březnovém vydání Vratislavického zpravodaje.

Vedení obce
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IGI VRATISLAVICE JSME 
PŘIHLÁSILI DO SOUTĚŽE 
STAVBA ROKU 2022 
V loňském roce se nám podařilo otevřít novou Knihovnu 
a spolkové centrum IGI VRATISLAVICE. Od zahájení provozu 
sklízí objekt velmi pozitivní ohlas nejen od občanů, ale také ze 
strany odborné veřejnosti. Z toho důvodu jsme se rozhodli IGI 
VRATISLAVICE přihlásit do architektonické soutěže Stavba 
roku 2022. Netradiční stavbu nové knihovny a zrekonstruovanou 
budovu spolkového centra, které navrhli architekti Jiří Janďourek 
a Ondřej Novák, jsme přihlásili do jubilejního 30. ročníku 
celostátní soutěže Stavba roku 2022 a zároveň Stavba roku 
2022 Libereckého kraje. 

Vedení obce
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Ve čtvrtek 13. a pátek 14. ledna přivítal starosta Lukáš Pohanka 
postupně téměř třicet nových vratislavických občánků. Navzdory 
složité situaci pro pořádání společenských akcí jsme našli cestu, jak 
zorganizovat slavnostní obřad pro všechny. Mohli jsme tak uspořádat 
jak klasickou formu s vystoupením dětí z Mateřské školy Sídliště, tak 
soukromé vítání pro každého našeho malého Vratislavičáka v jeho 
rodinném kruhu. Každému novému občánku věnují Vratislavice 
dárkový poukaz v hodnotě 5000,- Kč na nákup dětské výbavičky.

Vedení obce

OSOBNĚ JSME PŘIVÍTALI KAŽDÉHO 
NOVÉHO OBČÁNKA
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Příměstské tábory s finanční podporou Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou se uskuteční i během letošního července 
a srpna. Uvědomujeme si, že je potřeba zprostředkovat dětem kvalitní 
náplň volného času v době letních prázdnin a snažíme se pomoci 
i 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. Po skvělých ohlasech z loňského roku 
se děti mohou těšit také na pobytový tábor v Mladějově pod vedením 
Mgr. Daniely Petrové, který se uskuteční v termínu 9. – 16. 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 realizátory Music-
time, 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 11. 7. do 26. 8. (vždy pondělí až pátek). Přihlášky 
můžete podávat od úterý 15. února on-line přímo na webových 
stránkách jednotlivých realizátorů nebo pomocí odkazu v sekci Volný 
čas a sport na www.vratislavice.cz, kde zároveň naleznete veškeré 
informace o jednotlivých táborech.

Lukáš Kajínek,
 vedoucí odboru kultury, školství a sportu

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta navštívil v pátek 14. ledna 
Vratislavice, aby si osobně prohlédl budovu nové Knihovny a spolko- 
vého centra IGI VRATISLAVICE. Moderním objektem ho provedl 
vratislavický starosta Lukáš Pohanka a během návštěvy hejtmana 
například seznámil s dějinami naší obce pomocí videomappingové 
instalace na obřím historickém koberci, který vévodí centrální části 
knihovny. 

(red)

PRO VRATISLAVICKÉ DĚTI OPĚT 
PŘIPRAVUJEME LETNÍ TÁBORY

HEJTMAN NAVŠTÍVIL 
IGI VRATISLAVICE
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IGI VRATISLAVICE není pouze knihovna. Vznikem nového centra 
získal náš městský obvod také moderní promítací sál s kapacitou 
58 míst k sezení a 4 místa pro handicapované. V rámci technického 
vybavení se sice nemůžeme rovnat velkým multiplexům a digitálním 
kinům, ale i tak pro Vás chystáme pestrou nabídku komerčních 
a uměleckých filmů. Program pravidelného promítání pro děti 
a dospělé naleznete na webu www.igivratislavice.cz.

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

Přinášíme našim občanům přehledný seznam a termíny úhrady daní 
a poplatků v roce 2022.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ splatnost 31. března 2022
Roční sazba:
600,- Kč za jednoho psa,            
1 500,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
200,- Kč za jednoho psa – držitel starší 65 let,   
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa - držitel starší 65 let

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD splatnost pololetně ve 
dvou stejných splátkách 31. března a 30. září 2022
Roční sazba:
720,- Kč na osobu

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB splatnost 1. dubna 2022
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ splatnost 31. května 2022

(red)

JAKÉ POPLATKY VÁS LETOS ČEKAJÍ  

KINO VE VRATISLAVICÍCH

NAKOUPILI JSME AUTOMATICKÉ 
DEFIBRILÁTORY 
Pořídili jsme čtyři nové přístroje k záchraně osob při životu 
ohrožujících stavech. Jedná se o defibrilátor a resuscitační systém 
v jednom přístroji AED PLUS, který v reálném čase zachránce 
hlasově navádí k tomu, aby prováděl masáž srdce správnou silou 
a se správnou frekvencí. Resuscitace je nejdůležitější první pomoc 
při srdeční zástavě a může zachránit život. Defibrilátory budou 
k dispozici u obsluhy v sokolovně, ve Sportovním areálu Na 
Rozcestí, v Knihovně a spolkovém centru IGI VRATISLAVICE 
a v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010. 

Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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www.radiovratislavice.cz 
www.radia.cz

Aplikaci radia.cz 
pro mobilní 
zařízení 
stáhnete na

JAK POSLOUCHAT 
NA POČÍTAČI

skvělá hudba nonstop a bez reklam 
zprávy z Vratislavic a okolí
tipy na výlety
pozvánky na kulturní akce v KC VRATISLAVICE 101010 a našem regionu
knižní novinky v IGI VRATISLAVICE
informace o aktuálním počasí
polední menu restaurace Zámecká konírna
rozhovory se známými osobnostmi

Své tipy do vysílání můžete posílat emailem na radio@vratislavice.cz.
Máte-li doma rádio, které umožňuje příjem internetového vysílání, a nevíte si rady, jak 
Rádio Vratislavice naladit, napište nám na radio@vratislavice. cz, ideálně nám sdělte 
značku a model přijímače a my se pokusíme Vám poradit. 
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Co jste dělala před tím, než jste se letos 
v lednu stala zpravodajkou nového Radia 
Vratislavice?
Jedenáct let jsem pracovala v Radiu Contact 
Liberec, kde bylo mým úkolem klasické 
zpravodajství, tedy zpracovávat zprávy nejen 
z našeho regionu, ale i z domova, ze světa, 
kultury, sportu… a zároveň je předávat pos-
luchačům ve vysílání.
Není to tedy pro Vás nic nového. Jak vůbec 
došlo k tomu, že jste začala spolupracovat 
právě s Radiem Vratislavice?
Byla to velká náhoda. Radio Contact přestalo 
vysílat a nahradilo ho Rádio Blaník a násled-
ně Hitrádio Contact, kde už jsem nechtěla 
zůstat. Dala jsem proto na Facebook výzvu, že 
budu hledat práci, a oslovil mě kolega z Radia 
Contact David Jelínek, který zrovna připravoval 
projekt Radia Vratislavice.
Co dalšího děláte, když se zrovna nevěnu-
jete Radiu Vratislavice?
Pracuji pro město Chrastava jako redaktorka 
Chrastavských listů a TV Chrastava. 
Popište našim čtenářům, jak probíhá pří- 
prava zpravodajství pro vratislavické rádio.
Sleduji veškeré možné informační kanály 
a snažím se vybírat to, o čem si myslím, že 
by posluchače mohlo zajímat. Primárně jsou 
to samozřejmě zprávy přímo z Vratislavic, 
ale zařazuji i zajímavosti z nejbližšího okolí 
(Liberec, Jablonec), a občas i celorepubliko- 
vou zprávu, když mě zaujme. Podařilo se nám 
navázat kontakt s vratislavickými spolky, kluby 
a organizacemi, což mě velmi těší, protože 
právě ty pomáhají tvořit dění v obci, a my 
moc rádi zprávy o jejich činnosti předáme 
posluchačům. Jednotlivé zpravodajské bloky 

každý den nahráváme a programujeme do 
vysílání. Není to jako v klasickém rádiu, kde 
sedí moderátor a vysílá živě.
Proč by se podle Vás měli naši čtenáři 
stát pravidelnými posluchači Radia 
Vratislavice?
Kromě zpravodajského servisu, který je 
„šitý na míru“ přímo pro Vratislavice, je na 
našem rádiu příjemné i to, že málo mluvíme 
a hodně hrajeme (smích). Rádio tak můžete 
poslouchat jako kulisu při práci a nebude 
vás rozptylovat. Součástí vysílání jsou 
pouze zpravodajské prvky, různé pozvánky 
a podobně. Není to typické rádiové vysílání, 
kdy po každých dvou písničkách začne 
mluvit moderátor. Důraz je opravdu nejvíc 
kladen na muziku. Náš výběr není nijak 
vyhraněný, hrajeme pohodovou hudbu pro 
každého.
Plánujete programovou nabídku ještě 
nějak rozšířit?
Kromě zpravodajství do budoucna 
připravujeme také rozhovory se známými 
osobnostmi a dalšími zajímavými lidmi. 
Zkušebně jsme například zavedli rubriku 
„knižní novinky“, která se stane pravidelnou 
součástí vysílání. Rádio je pořád na začát-
ku, o tom, čím bychom vysílání obohatili, 
diskutujeme neustále. Nějaké nápady 
máme, ale zatím je nebudu prozrazovat.
Jak mohou lidé Radio Vratislavice 
poslouchat?
Jedná se o internetové rádio, které se dá 
poslouchat přímo na webových stránkách 
radiovratislavice.cz nebo vyhledat na webu 
radia.cz. Zároveň si lidé mohou stáhnout 
mobilní aplikaci do svých telefonů a je 

INFOSERVIS RADIA 
VRATISLAVICE PRO VÁS 
PŘIPRAVUJE ZKUŠENÁ 
ZPRÁVAŘKA VĚRA 
BAUMGARTNEROVÁ

možné si ho pustit i na klasických rádiových 
přijímačích, které umožňují poslech inter-
netových rádií. Pokud by čtenáři nevěděli, jak 
na to, mohou se na nás obrátit e-mailem na 
radio@vratislavice.cz a my jim rádi poradíme. 
Co Vás na práci v rádiu nejvíc baví?
Vždy mě na tom bavilo, že se jedná o živé 
médium. Rádio, potažmo televize, umí nej- 
rychleji informovat o čemkoliv, co se kde děje. 
Například v porovnání s klasickými novinami. 
Kdo někdy takzvaně přičichnul k práci 
v rozhlase, ví, o čem mluvím. Navíc nás lidé 
mohou poslouchat kdekoliv, v autě, při práci …
Je ještě něco dalšího, co ráda děláte, když 
se zrovna nevěnujete svým pracovním 
činnostem?
Jsem velikým milovníkem papíru, takže když 
mám čas, kterého mi sice moc nezbývá, ale 
když přeci jen mám volnou chvilku, věnu-
ji se vyrábění z papíru, to je moje největší 
záliba. Ráda se procházím v přírodě, kde si 
provětrám hlavu a načerpám inspiraci. Spo-
lupracuji s různými novinami, takže také hodně 
píšu a moc mě to baví. Občas si ještě zajdu 
zahrát squash.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: archiv V. Baumgartnerové

Od začátku letošního roku přináší posluchačům internetového Radia 
Vratislavice nejnovější zprávy z našeho regionu Věra Baumgartnerová. 
Zpravodajka s jedenáctiletou praxí je novou posilou mladého týmu, který 
občanům Vratislavic zajišťuje pravidelný informační servis každý všední den 
po 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 a 18:00 hodině. 
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PLAVÁNÍ JE PRIMA
Počátkem školního roku 2021/2022 se třída Hvězdiček z MŠ Sídliště 
rozjela do bazénu v Jablonci a zahájila plavecký kurz. V souladu 
s covidovými opatřeními pro nás plavecká škola vytvořila naprosto 
perfektní podmínky, kdy se naše děti s nikým nesetkávaly, a dá se říct, 
že měly bazén samy pro sebe. Přivítaly je zkušené lektorky, které se 
dětem, samozřejmě pod dozorem pedagogických pracovníků, 
věnují na suchu i ve vodě. Na každé z dětí si najdou čas a pomocí 
rozmanitých pomůcek se děti statečně učí překonávat strach z vody 
a hloubky. Výcvik zahájily hry v malém bazénu a postupně se ti odvážní 
přesunuli i do velkého bazénu, aby mohli zdokonalit plavecký styl. 
Všechny děti se na každou další lekci těšily. Závěrem si většina dětí 
vyzkoušela i jízdu na tobogánu. Vše jsme zdokumentovali na foto-
grafiích a videích pro rodiče.

Dana a Pavlína

V loňském roce 2021 se naše mateřská škola zapojila již do třetí 
výzvy č. 02_20_080 Šablony III. – podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování. Tento program nabízí kromě dalších 

SETKÁVÁNÍ S RODIČI V MATEŘSKÉ ŠKOLE SÍDLIŠTĚ

čtvrtek 21. 4. 2022 15:00 – 17:00 pro MŠ Sídliště
pátek 22. 4. 2022 15:00 – 17:00 pro MŠ Lísteček + ostatní

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 
začíná pro děti narozené do 31. 8. 2016 a k zápisu musí 
také děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 
2021/2022. Do prvních tříd budou přijímány děti, které mají trvalé 
bydliště ve školním obvodu Vratislavice nad Nisou. Vratislavická 
základní škola je připojena k jednotnému elektronickému zápisu, 
který byl zaveden v Liberci. Podrobnější informace naleznete na 
webových stránkách: www.zs.vratislavice.cz nebo www.zapisyzs.
liberec.cz. V případě špatné epidemiologické situace bude zápis 
pouze elektronicky.

Mgr. Libor Rygál, ředitel školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY PROBĚHNE 21. – 22. 4. 
2022

jiných aktivit možnost realizovat tzv. šablonu Odborně zaměřená 
tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. Cílem těchto 
setkání je seznámit rodiče s problematikou rozvoje dětí předškol-
ního věku. Jedná se o ukázky práce rodičů s dětmi, které probíhaly 
od října 2021 do ledna 2022. Oslovena byla Mgr. Marcela Knoblo-
chová, učitelka 1. stupně školy Doctrina Liberec. Rodiče byli 
postupně seznamováni s oblastmi jazykových dovedností, jemné, 
hrubé motoriky, matematických dovednosti či základů progra- 
mování. V nedávných závěrečných setkáních proběhly činnosti 
v duchu rytmu, hudby a tvořivosti s hravostí. Nechybělo shrnutí 
k odkladu školní docházky a přípravy dětí na školu. Vždy panovala 
mezi všemi zúčastněnými příjemná a tvůrčí nálada. Věříme tedy, že 
tato setkávání splnila své poslání a děti s rodiči získané poznatky 
a dovednosti společně využijí.

Mgr. Hana Šimková
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 1. TŘÍD
V týdnu od 10. - 14. ledna se žáci z prvních tříd zúčastnili 
lyžařského kurzu. Každý den jsme jezdili do Lučan nad Nisou, 
kde jsme se pod zkušeným vedením instruktorů z agentury 
SportKids učili lyžovat. Někteří stáli na lyžích poprvé, jiní už byli 
zkušenější. Všichni ale na konci týdně již vyjeli na vleku a sjeli 
dolů po sjezdovce. Po závodech na závěr si každý odvezl malou 
drobnost, medaili, a hlavně spoustu sportovních zážitků. 

Mgr. Zuzana Vraná

O tom, jak je vesmír veliký, se mohli žáci 5. tříd přesvědčit 
v pátek 7. ledna v IQ Planetáriu, kde shlédli komentovaný program 
o sluneční soustavě. Protože nás toto téma velmi bavilo, vyro-
bili jsme si vlastní modely sluneční soustavy, které se opravdu 
povedly.

Žáci a učitelky 5. tříd

VESMÍRNÝ DEN

HUDEBNÍ KNIHOVNA
V úterý 11. ledna se děti z 5. D zúčastnily v Hudební knihovně pořadu 
"Symfonický orchestr". Zábavnou formou zjistily, že hudba se dá skládat 
i bez nástrojů. S pomocí lektora vytvořily několik jednoduchých hudebních 
skladbiček. Na závěr vytvořily i zajímavou reklamu na "Limonádu, která se 
jmenuje Limonáda". Děti si hodinový program báječně užily. 

Mgr. Martina Novotná

Žáci 9.A a 9.D se zúčastnili únikové hry s tématem film, kterou nabízí 
liberecký V-klub. Třídní kolektivy se musely popasovat s různými zapek-
litými úkoly i rébusy, projevit svou kreativitu a velkou míru spolupráce. 
Hra zábavným a nenápadným způsobem podporuje logické myšlení, 
schopnost rychlé orientace v problému a kolektivní řešení. Za úspěšné 
zvládnutí – uniknutí, byli žáci odměněni zlatým mini Oscarem. 

Mgr. Barbora Blažková

ÚNIKOVÁ HRA - WELCOME TO 
HOLLYWOOD
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Od začátku března otevíráme v IGI VRATISLAVICE nové kurzy. 
V nabídce jsou tentokrát čtyři kurzy – Sedm trpaslíků: nejmenší 
státy Evropy, který můžete navštěvovat buď v dopoledních nebo 
odpoledních hodinách a pro velký zájem opakujeme kurz Nastar-
tujte svou paměť. Pro jeho absolventy přicházíme rovněž 
s pokračovacím kurzem Nenechte svůj mozek zahálet. Všechny 
čtyři kurzy probíhají paralelně dopoledne či odpoledne v termínech 
1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5. Každá přednáška 
trvá 3 vyučovací hodiny (tj. 135 minut + 15 minut přestávka). Celý 
kurz je rozdělen do sedmi přednášek, celkový rozsah kurzu je 
21 vyučovacích hodin. Účast v kurzech je zdarma. Jak se při-
hlásit? Účastníkem se lze stát po přihlášení prostřednictvím 
formuláře dostupného na webu vratislavice.cz v sekci Kultura 
a vzdělávání / Akademie třetího věku. S přihláškou Vám 
ochotně poradíme i osobně přímo ve vratislavickém informačním 
centru. Těšíme se na Vás v Akademii třetího věku ve Vratislavicích 
nad Nisou.

Lukáš Kajínek,
 vedoucí odboru kultury, školství a sportu

MŮŽETE SE HLÁSIT 
NA DALŠÍ KURZY 
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
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Od 1. března probíhají kurzy Nastartujte svou 
paměť, Nenechte svůj mozek zahálet a Sedm 
trpaslíků: nejmenší státy Evropy v termínech 
1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5.

www.vratislavice.cz
Vysoká škola politických 
a společenských věd 
v Kutné Hoře

Akademie
třetího věku 

Jak se přihlásit? 
prostřednictvím formuláře dostupného 

na www.vratislavice.cz v sekci Kultura a vzdělávání
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JUBILANTI
LEDEN 2022  

  70 let 
Blanka Straková 

Alena Fröhlichová    
75 let 

Zdeněk Drázský 
Štefan Hvojník 
Věra Bakulová 
Jana Pokorná 

Danuše Táborská   
80 let 

Břetislav Růta 
Jitka Hašková

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

16. 2. 2022 
ODJEZD 10:06

DPMLJ č. 11, Lučany - Maxov
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

23. 2. 2022 
ODJEZD 13:30

DPMLJ č. 16, Ostašov – Karlov – Františkov 
vedoucí paní Hovorková, náročnost 2

2. 3. 2022 
ODJEZD 12:30

ČD Liberec, Jeřmanice – Vesec 
vedoucí pan Janků, náročnost 2

9. 3. 2022 
ODJEZD 10:30

ČD Liberec, Dolánky – Malá Skála 
vedoucí pan Janků, náročnost 2

Uvedené časy a místa odjezdu jsou pouze informativní. V případě 
jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní Milenu Vanišovou  

na tel.: 736 638 290.

Hana Weinzettelová

František Janků 
Ivo Hanák
Jiří Regner 

90 let 
Hana Blažková 

91 let 
Doubravka Škodová 

Marta Jersáková 
   92 let 

Ludmila Havrdová
   93 let 

Libuše Vršecká

SENIOŘI HODNOTILI A PLÁNOVALI
Senioři svůj poslední výlet v loňském roce spojili i s členskou schůzí. 
Procházku zimní přírodou Jizerských hor, z Lidových sadů do Harcova, 
zakončili ve známé restauraci U Potůčku. Společné posezení využili 
k zhodnocení uplynulého roku, kdy se i přes veškerá omezení přece jen 
podařilo naprostou většinu plánovaných společných výletů uskutečnit. 
Podařilo se k plné spokojenosti zrealizovat i plánované autobusové zá-
jezdy: do Slatiňan a Žlebů, Kladska a přilehlých lázní v Polsku, na horu 
Říp a do Mělníka a zejména pak třídenní na Valašsko. Na programu 
byla i zpráva o hospodaření, kdy zejména díky dotaci ze strany obec-
ního úřadu byly všechny pohledávky včas a v plné výši uhrazeny. Nej- 
více času jsme věnovali aktivitám v následujícím roce, kdy očekáváme 
vyšší zapojení členů do plánování jednotlivých akcí. Také jsme 
dohodli místa, kam bychom se chtěli vypravit na autobusové zájezdy. 
Z podaných návrhů uspěly Kolín a okolí, Děčínský Sněžník a Tiské 
skály, pro velký úspěch si chceme zopakovat zájezd do Lužického 
Spreewaldu a Lužického parku kamenů. Za cíl třídenního zájezdu jsme 
vybrali západočeská lázeňská města. V únoru bychom rádi zpracovali 
plán na letní sezonu, který následně hodláme zveřejnit tak, aby si 
i nečlenové spolku mohli vybrat zajímavá místa. Na závěr jsme z řad 
zájemců přijali čtyři nové členy našeho spolku, rádi uvítáme i další. Po 
oficiální části nastala volná zábava, kde jsme zavzpomínali na společné 
zážitky, vzájemně si předali vánoční dárky, a hlavně si popřáli hodně 
zdraví a úspěchů ke společným aktivitám v roce 2022. 
 

Za spolek seniorů turistů Antonín Ročňák

Milí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat po telefonu o předání 
peněz či o jejich bankovní převod, hovor okamžitě ukončete! 
Podvodníci, kteří v současné době nahradili takzvané šmejdy, se 
v telefonních hovorech nestydatě vydávají za zástupce vašich dětí 
nebo vnuků, které se údajně dostali do nesnází, z nichž se mohou 
rychle vyplatit. Za vymyšlenou záchranu vašich potomků po vás 
budou chtít i statisíce korun. Žádné peníze jim nedávejte a ani 
neposílejte! Bez ohledu na to, co vám říkají, po skončení takového 
podezřelého telefonátu ihned kontaktujte svou rodinu a informace 
si u ní ověřte. Nestaňte se obětí podvodu! Pokud se nikomu 
z příbuzných nedovoláte, obraťte se s důvěrou na naši bezpečnou 
linku 158, jsme tu pro vás.

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová,
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

DEJTE SI POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY 
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Možnost stravování pondělí až neděle, 12 měsíců v roce

Čas pro vyzvednutí 10:45 - 11:15

Počet jídel na výběr 1

Cena za 1 oběd senioři nad 70 let 60 Kč, ostatní 70 Kč

Adresa U Sila 1723, 463 11 Liberec - Vratis. n. N.

Spojení MHD zastávka tram. Sídliště Nové Vratislavice

Možnost stravování pondělí až pátek, 12 měsíců v roce

Čas pro vyzvednutí 11:30 – 13:30

Počet jídel na výběr 3 (2 teplá, 1 studené)

Cena za 1 oběd senioři nad 70 let 70 Kč, ostatní 80 Kč

Adresa Proboštská 38/6, 460 07 Liberec

Objednávky paní Cidlinská, tel.: 485 135 999

Možnost stravování pondělí až pátek, 12 měsíců v roce

Čas pro vyzvednutí 11:30 – 13:00

Počet jídel na výběr 4

Cena za 1 oběd senioři nad 70 let 74 Kč, ostatní 84 Kč

Adresa Generála Svobody 83/47, 460 01 Liberec

Objednávky 
paní Kopřivová, 

tel.: 725 059 308, 488 880 192

Abychom našim seniorům co nejvíce ulehčili denní chod a také 
jim finančně pomohli, už řadu let přispíváme na každodenní 
stravování občanům starším 70 let a držitelům průkazů TP,  
ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou 
10 korun na každý oběd. Lidé mohou celoročně denně docházet 

DOMOV PRO SENIORY SENECURA

ROZVOZ OBĚDŮ AŽ K VÁM DOMŮ:

GASTRON

MCU KOLOSEUM

PŘEHLED MOŽNOSTÍ STRAVOVÁNÍ SENIORŮ
VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU

do jídelny Domova pro seniory SeneCura nebo využít rozvozy 
obědů až domů, které jsme domluvili u dvou společností. Žádost 
o poskytnutí příspěvku na dovoz obědů je dostupná na 
https://www.vratislavice.cz/mestsky-obvod/dotace-a-prispevky 
nebo v tištěné formě na sekretariátu vratislavické radnice.

Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu



16

IGI VRATISLAVICE VÁS ZVEVratislavický zpravodaj

       VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

Linda Castillo – V troskách tornáda 
„V městečku Painters Mill je po ničivému tornádu, které po sobě 
zanechalo raněné a nezvěstné, nalezena kostra vypovídající 
o dávném zločinu. Šéfka místní policie Kate při vyšetřování nového 
případu naráží ze strany amišské komunity na hradbu mlčení, ne-
tolerance a pokrytectví. Je nucena proniknout do spleti rodinných 
a náboženských rozporů, které před třiceti lety vyústily v brutální 
vraždu."

Paul Johnson – Dějiny 20. století 
„Johnsonovy Dějiny 20. století je strhující příběh tohoto úděsného 
věku velikých technických vynálezů, ohromného bohatství i ne-
konečné bídy a teroru. Knížka vzbudila velký rozruch na Západě 
nejen proto, že je mistrně napsána, ale hlavně tím, jak nemilosrdně 
odhaluje pravdu, všem levicovým intelektuálům tak nepohodlnou. 
Všude, kde se prosadil ideologický stát, vládne korupce myšlení, 
útlak a teror. Všude, kde stát zasahuje do tržního mechanismu či 
se dokonce stává neosobním "majitelem" hospodářství, vládnou 
úplatky, demoralizace a bída. Johnson si neklade žádné meze, jde-li 
o fakta. Rudá nit teroru se odvíjí v Africe, Asii i Latinské Americe 
za nepřetržitého potlesku západních intelektuálů. Podstatu zla 
však vidí autor v morálním relativismu, který po celá desetiletí brání 
demokracii, aby zvítězila. Tato kniha je nepostradatelnou učebnicí 
moderní historiografie. Český čtenář záhy zjistí, že po čtyřicetileté 
izolaci neví o novodobých dějinách světa takřka nic." 

Petr Stárek – Igelitka Jitka a petka Bětka 
„Všude slyšíme, jaké nebezpečí pro lidi a životní prostředí před-
stavují plasty. Kniha se na problém dívá z druhé strany, z pohledu 
plastů samotných, a to prostřednictvím dvou hrdinek: igelitky Jitky 
a petky Bětky. Obě mají své radosti i strasti, a především dobro- 
družný život."

knihovnice

Lze vydržet život střízlivý? Dánské oscarové drama. Nevhodné 
mládeži do 15 let.

Dechberoucí fotografie a napínavé historky Michala Černého.
Vstupné: 80 Kč v předprodeji / 130 Kč na místě

Dokumentární portrét legendy československé populární hudby. 
Vstupné: 100 Kč

PROGRAM

10/2/19:30    Filmový klub: CHLAST

22/2/18:00    Přednáška: JAR – KRUGER PARK 
A POTÁPĚNÍ SE ŽRALOKY

24/2/19:30    Kino: MEKY

Foto: archiv CSFD

Foto: Michal Černý

Foto: Nordisk film
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

Kapela bratrů Homolových přiveze nejen nové album Huh!, ale 
také kapelu Jamaron jako support.

KONCERT: WOHNOUT

PRO DĚTI: MAŠKARNÍ KARNEVAL

DIVADLO: PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA? 
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

Tradičním dětským maškarním karnevalem bude letos provázet 
superhdinka Wonder Pája Papagája. Užijete si ty největší karne- 
valové hity z pohádek a animáčů. Chybět nebudou ani soutěže 
pro malé i velké superhrdiny.

Komedie o mnohdy neuvěřitelných vztazích mezi lidmi.
Pořádá: VIP Art Company. Náhradní termín za 12. 12. 2021, 
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Foto: VIP Art Company

DIVADLO: JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ 
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

KONCERT: O5 A RADEČEK 
– NA STŘECHÁCH

Jiří Langmajer a Adéla Gondíková ve francouzské komedii.
Jedná se o náhradní termín, vstupenky zakoupené na původní 
termíny 6. 5. 2020, 9. 11. 2020 a 8. 2. 2021 zůstávají v platnosti.

Kapela O5 a Radeček se vrací na střechy. Parta okolo bratrů 
Polákových odehraje oblíbené Turné na střechách v průběhu 
července. Koncerty blízko nebe odstartují 19. 7. právě u nás 
v Desítkách.

Foto: T. Třeštík

4. 3. od 20:00 hod.
Vstupné:   390 Kč v předprodeji 

450 Kč na místě

2. 6. od 19:30 hod.
Vstupné:   430 Kč

27. 2. od 14:00 hod.
Vstupné:   70 Kč

14. 2. od 19:30 hod.
Vstupné:   390 Kč v předprodeji 

450 Kč na místě

19. 7. od 19:30 hod.
Vstupné: 450 Kč
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TVOŘIVÝ KROUŽEK V DÍLNĚ 
ZAUHLOVAČKY

PAMĚŤ VRATISLAVIC

Pro Vaše děti otevíráme se začátkem druhého pololetí možnost 
zapojení se do našeho Tvořivého kroužku, který probíhá v Dílně Zau-
hlovačky každou středu od 16:00 do 17:30 hod. Kroužek je určený 
pro děti od 1. do 4. třídy. Lekce budou opět probíhat v dílně, ve věži 
samotné, v přírodě, v prostoru města či galeriích. Zaměříme se na prá-
ci s netradičními materiály, řemeslo, akční umění, artefiletiku, ale i na 
opravu drobných památek či na vnímání umění ve veřejném prostoru. 
Maximální počet dětí v kroužku je 10. Cena na jedno pololetí je 1900,-. 
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese: avantgart@email.cz či na 
telefonním čísle: 702 019 360 (Jitka Jakubičková).
 

Text: Jitka Jakubičková, AvantgArt, z. s.
Foto: archiv AvantgArt, z. s.

Výzva pro obyvatele Vratislavic, starousedlíky, zaměstnance zdejší 
továrny na koberce a pamětníky dob minulých! Lidská paměť je 
poklad. Rádi bychom vytvořili jakousi živou knihovnu vzpomínek na 
vratislavickou továrnou na koberce. Zajímají nás Vaše postřehy, Vaše 
zážitky, vzpomínky na kolegy a kamarády, detaily, které jste vníma-
li - jako jsou barvy, vůně, zvuky, ale i technologie použité ve výrobě. 
Budeme moc rádi, když se o své paměti budete s námi chtít podělit. 
Jste bývalý zaměstnanec továrny, místní jídelny nebo zdravotního 
střediska? Jste manžel/ka bývalého zaměstnance? Máte fotografie, na 
kterých jsou Vratislavice, zauhlovací a vodárenská věž, továrna nebo 
i společné akce kobercového podniku? Kromě záchrany Zauhlovačky 
chceme zachránit i vzpomínky na ni, továrnu a její okolí. Každý příběh, 
každý střípek z minulosti oceníme. Kontaktovat nás můžete buď po-
mocí e-mailové adresy: avantgart@email.cz nebo na telefonu 774 513 
347 (Kateřina Pořízová). Mockrát Vám děkujeme a těšíme se na Vaše 
vzpomínky, příběhy i fotografie.
 Text: Jitka Jakubičková, AvantgArt, z. s.

Foto: Státní okresní archiv Liberec

28. 12. 2020 Sluchátko A5 žena 40-digital copy.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1f-_-ivysvqoCzVEEadjBcxZNAhUqXqyQ 1/1

LINKA SLUCHÁTKO NABÍZÍ 
SNADNO DOSTUPNOU 
PSYCHOTERAPII PRO VŠECHNY
Cílem terapeutické linky Sluchátko je pomoc a podpora lidem, 
kteří neví, jak dál a najdou odvahu se svou bolestí zavolat na 
číslo 212 812 540. Sluchátko je nová jedinečná služba, která 
vyplňuje prostor mezi krizovými linkami a obtížně dostupnou 
terapeutickou péčí. Pomáhá klientům zdarma a bezpečně 
vyzkoušet přínosy psychoterapie. Aktuálně potřebuje pomoci 
s financováním provozu linky, aby zůstala pro klienty dostupná, 
ale vítá i zapojení v dobrovolnických realizačních týmech. 
Partnerem linky je Liberecký kraj.  

(red)
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HASIČSKÁ KAMENNÁ DÁMA

Neváhejte a přidejte se do našeho týmu Maestro-motion. Pohybová 
aktivita se považuje za jeden z nejdůležitějších pilířů zdraví. V našich 
tanečních lekcích se snažíme motivovat děti k pohybu a přizpůsobovat 
hodiny tak, aby to naše tanečníky bavilo a odcházeli spokojení. Tanec 
přináší nejen pohybovou, ale i duševní aktivitu, díky které se cítíme lépe 
a dokážeme se od všedních aktivit odtrhnout. Naše tréninky jsou pro 
všechny věkové kategorie a v únoru otevíráme nábor pro ty, kteří mají 
chuť si vyzkoušet náš taneční styl a být součástí taneční kultury a skvělé 
party lidí. Vše naleznete na našich webových stránkách www.maes-
tro-motion.cz nebo instagramu TS Maestro motion. Těšíme se na vás.

Eunika Rucká

Medaile nám nevozí pouze děti. Jsme hrdí, že se můžeme pochlubit naší 
členkou Maruškou Hrudkovou. Maruška u sboru začínala v ženském 
družstvu a závodila v požárním útoku. Poté její kroky vedly k soutěžím 
TFA, kde sbírá jednu medaili za druhou. Disciplíny nejsou vůbec jed-
noduché, úkolem je například zdolání 3 m bariéry, přenos těžké figuríny 
nebo výběh do výškové budovy. To vše v klasickém obleku, který je 
sám o sobě dost těžký. Maruška se loni zúčastnila třech soutěží, ze 
kterých si přivezla dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Díky těmto 
úspěchům je celkově druhá v TFA lize severu. Také se během své 
kariéry stala maminkou, a tak jsou její úspěchy ještě více ceněné. Moc 
gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!

Za SDH Vratislavice Nicole Rolantová

Několikanásobní 
mistři ČR

zaměřujeme se na 

STREET DANCE

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Nabízíme lekci zdarma pro všechny 
věkové kategorie během měsíce 
února, prosíme kontaktujte nás na
enyyk@seznam.cz

Kde: ZŠ Vratislavice Liberec

DĚTI 8–11 let
JUNIOŘI 12–16 let
DOSPĚLÍ 17+
OLDIES 25+

nabízíme:
lekce 2x–3x týdně s profi lektory, soutěže, letní 
taneční soustředění, workshopy s top tanečníky 
z ČR a skvělou rodinnou atmosféru

www.maestro-motion.cz
           ts_maestro_motion

Vratislavický zpravodajSPORT

NÁBOR DO MAESTRO-MOTION

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

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |

Otevřeno každý den
Hala míčových sportů
Celoroční provoz

rezervujte na
www.sportparkliberec.cz

U NÁS
SPORT
STÁLE ŽIJE

PŘIJĎ SHODIT
vánoční KILA




