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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
ještě se neuklidnila situace kolem koronavirové 
pandemie a už se nás dotýká záležitost s neméně 
závažnými důsledky. Tou je válečný konflikt na 
Ukrajině. Aniž bych chtěl jakkoliv zabředávat do 
mezinárodní politiky, musím říct, že naprosto odsuzuji 
silové řešení konfliktů a vedení válek. Považuji to vždy 
za selhání. Bohužel, na každý takový konflikt doplatí 
hlavně obyčejní lidé, kteří proto potřebují nejvíce naši 
pomoc.

Městský obvod prostřednictvím několika humanitárních organizací finančně podpoří oběti 
válečného konfliktu na Ukrajině. Zároveň jsme připraveni se dočasně postarat o případný 
příliv ukrajinských občanů, pokud by k této situaci došlo.

Těší mě vlna solidarity, která se nejen v naší republice vzedmula. Pokud budete chtít i Vy 
pomoct válkou zasaženým oblastem, můžete tak učinit prostřednictvím některých z níže 
uvedených organizací.

Děkuji Vám.

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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Mnoho z nás má ve svém okolí někoho, kdo má na Ukrajině svoji 
rodinu a přátele. Rusko – ukrajinský konflikt se nás tak dotýká 
právě prostřednictvím skutečných lidí, které známe. Na aktuální 
dění jsme v počátku reagovali podporou v podobě vyvěšení 
ukrajinské vlajky nebo nasvícení vratislavického kostela Nejsvětěj- 
ší Trojice ve žluto modrých barvách. S ohledem na stupňování 
konfliktu, který přiměl mnoho rodin opustit své domovy, jsme 
se rozhodli finančně podpořit ukrajinské občany. Činíme tak 
prostřednictvím etablovaných organizací zajišťujících základní 
lidské potřeby i přímou materiální podporu lidem ze zasažených 
oblastí. Finanční podpora bude směřovat na sbírkové účty spolku 
Českého červeného kříže pro Ukrajinu, Člověka v tísni, o.p.s. 
a Diakonie Českobratrské církve evangelické. Každé organizaci 
ve výši 150.000 Kč. Zároveň jsme přímo ve Vratislavicích připravili 
prostory, ve kterých lze dočasně ubytovat ukrajinské rodiny 
s dětmi.

Vedení obce

•  sbírkový účet spolku Českého červeného kříže pro Ukrajinu 
(číslo sbírkového účtu 333999/2700, VS 1502)

•  sbírkový účet Diakonie Českobratrské církve evangelické, 
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce na pomoc Ukra-
jině, církevní právnická osoba 
(číslo sbírkového účtu 292949292/0300, VS 2022)

•  sbírkový účet Člověka v tísni, o.p.s., SOS Ukrajina 
(číslo sbírkového účtu 93209320/0300)

POMÁHÁME LIDEM ZASAŽENÝM VÁLKOU 
NA UKRAJINĚ

I VY MŮŽETE POMOCI 
POSKYTNUTÍM FINANČNÍHO DARU: 
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PRŮJEZD KOLEM HŘBITOVA BUDE BEZPEČNĚJŠÍ 
Lokalita v okolí hřbitova je dlouhodobě bohatě navštěvována 
a využívána k rozličným činnostem. Vedle návštěvníků hřbitova je 
cílem rekreačních běžců, pejskařů, turistů směřujících na Prosečský 
hřeben, cyklistů a v zimě lyžařů. Provoz na komunikaci a v jejím 
okolí se stále zvyšuje, ačkoliv její původní podoba má své limity. 
Zejména s ohledem na zvýšení bezpečnosti v této lokalitě jsme se 
rozhodli provést koncepční úpravu celého území mezi hřbitovem 
a pivovarem. Postupně tak vybudujeme nové parkoviště pro 

68 vozidel v místě současného zálivu. S cílem zvýšit bezpečnost 
chodců a cyklistů doplníme lokalitu o perkový chodník s veřejným 
osvětlením, oddělený od komunikace travnatým zemním valem. 
Břízy, jejichž stav je dendrologickým posudkem hodnocen jako 
velmi špatný, u některých dokonce nebezpečný, nahradí zcela nová 
alej složená z hodnotných dřevin.   

Vedení obce

Vizualizace

Vizualizace
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VAPARK BUDE 
UZAVŘEN DO KVĚTNA, 
PŘIPRAVUJEME NOVÉ 
TRATĚ!

PARK NOVÉ VRATISLAVICE SE OPĚT OTEVÍRÁ NÁVŠTĚVNÍKŮM 

Volnočasový areál VAPARK bude uzavřen do začátku května. 
Přesný termín otevření bude včas upřesněn podle průběhu 
prací, které jsou závislé na klimatických podmínkách. Důvodem 
uzavření areálu je realizace dalších cyklistických tratí. Dvě nové 
trasy povedou v lesíku, který s VAPARKEM sousedí, a nabídnou 
bajkerům více než 1 kilometr trailové zábavy. Zároveň bude 

provedena předsezonní údržba stávajících tratí a úprava cestní sítě. 
Děkujeme cyklistům za respektování zákazu vstupu. Věříme, že to 
ještě pár týdnů vydržíte. Odměnou Vám budou zcela nové tratě 
a upravený areál.
 Ivan Zimmel

manažer projektu VAPARK

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

PROSINEC – ÚNOR ZAVŘENO

OTEVÍRACÍ DOBA
Po zimní sezóně můžete znovu zavítat do Parku Nové Vratislavice, 
který veřejnosti otevřel své brány v úterý 1. března. V rozhlehlém 
parku v přírodním prostředí okrajové části Vratislavic jsou na ploše 
větší než jedenáct tisíc metrů čtverečních už pět let návštěvníkům 
k dispozici například plochy ke sportování a herní prvky.

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

KAŽDOROČNĚ PODPORUJEME SPORT, KULTURU 
A SOCIÁLNÍ OBLAST 

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

PROGRAM PODPORY 
CELOROČNÍCH AKTIVIT 
ORGANIZACÍ A ORGANIZOVANÝCH 
SKUPIN

PROGRAM PODPORY VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT

1.1 1.2 1.3

předpokládá se četnost aktivit minimálně 
1x za týden

celkový objem pro rok 2022:  400.000,- Kč 
dotace na jednoho člena:  1.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace:  jedna

omezení ve vztahu k ostatním programům:

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

předpokládá se četnost aktivit minimálně 
1x za měsíc

celkový objem pro rok 2022:  150.000,- Kč 
dotace na jednotlivou žádost:   50.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace:  jedna

omezení ve vztahu k ostatním programům:

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

předpokládá se jednorázové využití podpory 
pro časově vymezené akce nebo projekty 

celkový objem pro rok 2022:  150.000,- Kč 
dotace na jednotlivou žádost:    20.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace:  dvě

Administrace programu a dotazy

Bc. Lukáš Kajínek
kajinek.lukas@vratislavice.cz

tel.: 482 428 831, 774 774 614

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

Harmonogram dotačních programů v roce 2022
lhůta pro podání žádosti: od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022
vyhodnocení žádosti: od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022
lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022
oznámení o schválení přidělení dotace: do 30 dnů od rozhodnutí o přidělení orgánem MOV
poskytnutí dotace: do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
příjem vyúčtování dotace: 16. 12. 2022 

Už druhým rokem se negativně podepisuje na našich životech 
covidová pandemie. I přes složitou situaci, kterou nám způso-
bila, jsme se rozhodli, že opět v plném rozsahu finančně pod-
poříme činnost organizací, které ve Vratislavicích dlouhodobě 
pracují s dětmi, mládeží či seniory. Velmi si jejich práce vážíme 
a je pro nás důležité, aby podobné projekty mohly i díky dota- 
cím od městského obvodu dál fungovat. 

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 projek-
tů v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti. Zastupitelstvo 
Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém 
únorovém zasedání schválilo následující dotační programy pro 
rok 2022:

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První letošní zasedání zastupitelstva 
MO Liberec – Vratislavice nad Nisou 
se uskutečnilo ve středu 9. února 
v hlavním sále Kulturního centra 
VRATISLAVICE 101010. Z jednání se 
omluvil pouze jeden zastupitel, a tak 
bylo zastupitelstvo usnášeníschopné.      

Čestným hostem únorového jednání vrati-
slavických zastupitelů byl primátor Liberce 
pan Jaroslav Zámečník, který v úvodu 
zasedání pár slovy okomentoval patnáct 
let příprav aktuální podoby územního plánu 

města Liberce. Následně zastupitelstvo 
vydání nového územního plánu doporuči-
lo. Po informacích finančního výboru bylo 
přijato 5. rozpočtové opatření roku 2021 
a zároveň 1. rozpočtové opatření roku le-
tošního. Volení zástupci obce poté schválili 
poskytnutí provozní dotace Koupališti 
Sluníčko, z. s. na rok 2022. Dalšími projed-
návanými body byly prodeje pozemků. 
Zastupitelé také odhlasovali návrh 
dotačních programů z rozpočtu městského 
obvodu pro rok 2022. Byli seznámeni 
s podrobným plánem jarního úklidu, údržby 

zeleně a úklidu černých skládek a zvolili 
do funkce přísedícího Okresního soudu 
v Liberci. V závěru jednání byl zastupitelům 
předložen zápis z jednání kontrolního výboru 
a dotazovali se na finální úpravy rekon-
struované komunikace Tanvaldská. 
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
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NA AKCE VRATISLAVICKÝCH SPOLKŮ JSME VLONI 
PŘISPĚLI PŘES 600 TISÍC 

BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA

SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE S TAJV

BĚH ZÁMECKÝM PARKEM

LETNÍ TÁBORY AKADEMIE SPORTU LIBEREC 

RODINNÝ FLORBAL VRATISLAVICE

DÍLNA ZAUHLOVAČKY 

Vratislavice každoročně ze svého rozpočtu podporují činnost 
organizací, které pracují s dětmi, mládeží nebo seniory. Také v roce 
2021 jsme z dotačních programů pomohli řadě vratislavických 

spolků uspořádat akce pro jejich členy. Díky finanční podpoře ve 
výši přes 600 tisíc korun se loni mohly uskutečnit například tyto 
akce:
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Ve čtvrtek 17. února proběhlo slavnostní ukončení prvního 
semestru Akademie třetího věku ve Vratislavicích. Tuto 
novinku pro vratislavické seniory zajišťuje obec ve spo-
lupráci s Vysokou školou politických a společenských věd 
v Kutné Hoře. K první přednášce se studenti z řad dříve 
narozených sešli 9. listopadu loňského roku. Certifikát 
o absolvování kurzů Živá historie a Nastartujte svou 
paměť převzalo celkem 19 účastníků. V rámci Akademie 
třetího věku se senioři schází jednou za dva týdny v pros-
torách centra IGI VRATISLAVICE, v každém semestru je 
naplánovaných sedm přednášek pod vedením odborných 
lektorů. Každé setkání trvá 3x 45 minut s přestávkami, 
a probíhá především formou diskuse na předem dané 
téma. V uplynulém semestru byly v nabídce kurzy Živá 
historie a Nastartujte svou paměť.

Věra Baumgartnerová

VRATISLAVICE MAJÍ PRVNÍ ABSOLVENTY 
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU



VRATISLAVICE MAJÍ PRVNÍ ABSOLVENTY 
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

Vratislavický zpravodajOBEC

9
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Příběh areálu vratislavického Intexu se začal psát v roce 1860. 
V továrně na koberce, kterou postavil Ignaz Ginzkey, na začátku 20. 
století pracovalo bezmála 3 000 lidí. Největšího rozmachu a věhlasu 
však dosáhla za období národního podniku Bytex v 70. a 80. letech. 
Podnik tehdy patřil mezi klenoty severočeského průmyslu. Koberec 
z Vratislavic v té době měli snad v každé domácnosti. Bytex bohatě 
zásoboval i spřátelené socialistické země. Po roce 1989 se tento trh 
začal rozpadat, když se do zemí východního bloku začaly dostávat 
výrobky ze západu. Této konkurenci Bytex, ani jeho nástupce Intex 
nestačili. Výroba koberců tak ve Vratislavicích definitivně skončila 
v roce 2002. Firmu Intex převzali izraelští vlastníci, kteří více než 
10hektarový areál vlastní dodnes, a jeho jednotlivé části pronajímají. 

STUDENTI ARCHITEKTURY 
SE ZABÝVAJÍ AREÁLEM INTEXU

V části areálu v současnosti sídlí rozmanitá směsice firem, které zde 
provozují nejrůznější typy podnikání. Zbytek je v dosti neutěšeném 
stavu. Majitelé provádí pouze dílčí udržovací práce, které řeší havarijní 
stav jednotlivých budov. Celý komplex tak vykazuje známky takzvaných 
brownfields. Tímto názvem se označují nedostatečně využívané 
objekty nebo areály, vzniklé jako pozůstatky průmyslové, zeměděl-
ské nebo jiné aktivity. Bez komplexní regenerace je nelze efektivně 
využívat. V Česku jsou takových míst tisíce, jen v Libereckém kraji se 
jejich počet odhaduje na zhruba pět stovek. V posledních letech se 
naštěstí daří některé z nich revitalizovat a najít jim jiné využití. Projekty 
na obnovu těchto míst jsou velkou výzvou pro architekty.
Nejen proto si areál Intexu vyhlédli studenti z Atelieru navrhování 
na Fakultě architektury ČVUT Praha pro své semestrální práce. 
Na návrhu urbanistického řešení se bude podílet zhruba dvacítka 
studentů druhého ročníku. Pro většinu z nich to bude první počin 
takového rozsahu. Pracovat budou ve skupinách i jednotlivě. 
Celkových řešení tak může být i několik. Cílem celé akce je především 
dostat se k inspirativnímu návrhu. Hodnota studentské práce je podle 
ing. architekta Valoucha v rovině potenciálu a jakéhosi „otevření očí“. 
K tomu, aby se mohlo jednat o skutečný projekt, by bylo potřeba 
zohlednit mnoho dalších aspektů, jako kapacity sítí, dopravní studie, 
dekontaminace a podobně. Vedení Vratislavic tuto iniciativu vítá, 
přestože o budoucnosti areálu nemůže nijak rozhodovat. S výstupem 
půlroční práce mladých architektů se v zatím neurčené formě bude 
moci seznámit i veřejnost. A kdoví… třeba některý z nápadů bude 
vlastníkům objektu inspirací, díky které začne přemýšlet o možném 
směru, kterým se budoucnost jeho majetku může ubírat. Ve Vratisla- 
vicích by to jistě všichni s radostí uvítali.

Věra Baumgartnerová
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Možnost stravování pondělí až pátek, 12 měsíců v roce

Čas pro vyzvednutí 11:30 – 12:00 

Počet jídel na výběr 2

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

Adresa U Sila 321, 463 11 Liberec - Vratislavice n. N. 

Spojení MHD zastávka tram. Sídliště Nové Vratislavice

Pro naše seniory jsme rozšířili možnosti stravování. Zájemci mohou 
nově osobně docházet do jídelny Domova seniorů Vratislavice, 
kde je díky nedávné rekonstrukci kuchyně možné připravovat větší 
množství porcí. Veřejnost se může od pondělí do pátku v čase 
11:30 – 12:00 hod. stravovat přímo na místě nebo si odnést oběd 
s sebou domů. K dispozici je výběr ze dvou jídel, která si lidé musí 
objednat týden dopředu přímo na recepci Domova seniorů Vratisla- 
vice. Cena oběda je 70,- Kč, po odečtení příspěvku pro vratislavické 
seniory 60,- Kč.

DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE

NOVĚ NABÍZÍME MOŽNOST VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ 
V DOMOVĚ PRO SENIORY 

Vedení obce

Po čtyři roky působil ve Vratislavicích v roli okrskáře strážník Městské 
policie Liberec Petr Šantavý. V letošním roce ovšem přijal nabídku na 
kariérní postup a stane se vedoucím strážníkem u nově vznikající 
Městské policie Frýdlant. Vedení Vratislavic přeje panu Šantavému 
v nové pozici hodně úspěchů a děkuje mu za práci, kterou ve Vratisla- 
vicích odvedl. Ani po odchodu pana Šantavého Vratislavice o svého 
strážníka nepřijdou. Do obce bude přidělen nový člen MP Liberec David 
Görner, který na efektivní a osvědčenou spolupráci naváže. Obyvatelé 
Vratislavic si budou muset přivyknout na novou tvář, ale kontakty, na které 
byli zvyklí, se nemění. Svého okrskáře mohou kontaktovat 

VRATISLAVICE MAJÍ NOVÉHO 
OKRSKÁŘE 

na stávajícím telefonním čísle 737 278 809. V případě nedostupnosti 
mobilního telefonu mohou volat kontaktní místo MP na čísle 488 578 
111, v naléhavých případech pak linku 156. Své problémy a podněty 
mohou poslat také na e-mailovou adresu okrsek8@mp.liberec.cz. Tzv. 
okrskáře využívá Městská policie Liberec už několik let. Tito strážníci 
působí v přiděleném okrsku tak, aby byli blíž lidem. Předpokládá se jejich 
dobrá znalost prostředí a místních poměrů. Nezastávají (a z podstaty 
jejich činnosti ani zastávat nemohou) funkci výjezdových hlídek nebo 
operátorů tísňové linky. Jejich úkolem je znát problémy svěřené lokality, 
přijímat podněty a spolupracovat s veřejností na řešení dlouhodobějších 
problémů. Okrskáři obvykle pracují samostatně, a lze je oslovit při pravi-
delné pochůzce nebo kontaktovat na mobilním telefonu.

Věra Baumgartnerová
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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)

11. 3. 2022 Dlážděná (parkoviště u č.p. 1427-9) 14. 3. 2022 

Nad Kyselkou (u křižovatky)

Pod Skalkou

U Strže

Na Vrších – K Mojžíšovu prameni

Na Rozcestí – Dlouhomostecká

Krajová – Okálová

Vinařská – Kapraďová

Tyršův vrch – č.p. 741

18. 3. 2022 Na Břehu (u č.p. 99) 21. 3. 2022 

Skloněná

Sídliště – Nové Vratislavice (u č.p. 1204)

Májová (parkoviště u prodejny)

Dopravní (naproti č.p. 659)

Východní (cesta k č.p. 178)

Východní (u 49. MŠ)

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

25. 3. 2022 Lesopark  (Pobočná – Rumburská) 28. 3. 2022

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 

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

JARNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ 4. 3. - 28. 3.

SVOZ  NEBEZPEČNÉHO  ODPADU 

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

MOBILNÍ SBĚR PO TRASE
26. 3. 2022 ul. Východní u č.p. 245 8:00 - 8:30

křižovatka ul. Zavřená-Zvonková 8:35 - 9:05

ul. Donská u č.p. 1378 9:10 - 9:40

ul. Pivovarská u č.p. 388 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

JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ
Na konci března zahájíme pravidelný jarní úklid komunikací, chodníků 
a parkovišť v celém katastru naší obce. Mechanické čištění bude 
probíhat podle aktuálního počasí a konkrétní lokality budou vždy 
předem označeny dopravními značkami. V této souvislosti žádáme 
občany, aby respektovali dopravní značení upozorňující na vyklizení 
parkovacích ploch a umožnili tak dostatečnou manipulaci úklidové 
techniky. Úklid komunikací a chodníků budeme provádět od pondělí do 
pátku od 4:30 do max. 20:00 hod.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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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. března  
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 20. dubna a 18. května. 

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 7. a 21. března. 

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

NADÁLE POKRAČUJEME VE SVOZU 
BIO ODPADU ZDARMA
Již několik let zajišťujeme pro naše občany bezplatný svoz 
biologického odpadu. Letošní svoz začíná v pátek 1. dubna 
a stejně jako v minulých letech budou hnědé nádoby od rodin-
ných domů vyváženy opět každý pátek. Tato služba i přistavení 
popelnice na bio odpad je pro občany zcela zdarma. Více 
informací naleznete na webových stránkách www.vratislavice.cz 
v sekci Služby pro občany - Bio odpad.

Vedení obce

LÍBÍ SE VÁM VE VRATISLAVICÍCH? 
POJĎTE  S NÁMI TVOŘIT DOBRÉ 

MÍSTO PRO ŽIVOT
 

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

SPRÁVCE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Bližší informace najdete na 

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

na vratislavice@vratislavice.cz
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PO STOPÁCH LESNÍ ZVĚŘE
Třída Kuřátek se začátkem února vydala na dopolední výlet. Program 
začal ráno již ve třídě poznáváním některých stop lesních zvířátek, 
které si děti za pomoci učitelek vyráběly z bramborových tiskátek. 
Během výletu bylo za úkol jejich hledání přímo v přírodě. Děti jich 
s velkým nasazením  našly hned několik, na zasněžené louce i na 
blátivé cestě kolem rybníků. Nejvíce stop nás zavedlo až ke krmelci, 
kam jsme každý pro zvířátka schoval dobrůtky z mrkví, jablíček, zelí 
či hromádku sena. Cestou zpátky na nás čekali další úkoly, znalostní, 
pohybové i jazykové rýmovačky. Malé odměny se dočkaly také děti, 
když si na konci našeho putování našly poklad, své dobrůtky. Výlet po 
stopách lesní zvěře se všem líbil a doufáme, že naše hostina udělala 
radost i zvířátkům.

Kolektiv MŠ Sídliště

Děti ze všech Lístečků si v únorovém projektu Sněhová vločka užívaly 
spoustu legrace v rámci prožitkového učení o zimní olympiádě. Naše 
děti už vědí, co znamenají jednotlivé barvy olympijských kruhů. Zástupci 
zvířat z jednotlivých kontinentů jim hravou formou přibližovali různé 
zimní sporty. Děti se těšily na každý další den, kdy vytvářely olympijskou 
vlajku, pochodeň, ledové ozdoby či sněhové vločky. Cvičily rovnováhu 
a koordinaci, kterou potřebují krasobruslaři, sjížděly speciální bobovou 
dráhu, prolézaly tunelem a seznamovaly se s lyžařskými dovednostmi, 
ať už skokanů, běžkařů nebo sjezdařů. Při venkovních aktivitách také 
děti určovaly stopy zvířat a učily se, jak v zimě zvířecím kamarádům 
pomáhat. Celý týden uzavřel slavnostní ceremoniál na všech praco- 
vištích Lístečku s předáváním medailí. Každé dítě si tak mohlo zažít to, 
že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Kolektiv MŠ Lísteček

TÝDENNÍ PROJEKT SNĚHOVÁ 
VLOČKA NA „LÍSTEČKU“
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ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2022/2023

Rodičům vratislavických dětí přinášíme informace týkající se letošních 
zápisů k předškolnímu vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání ve 
školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených do 31. 8. 2017. 
Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském 
rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 
2022, 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. dubna - 9. května 2022

II. FÁZE: SBĚR ŽÁDOSTÍ 
zápis: 10. května - 12. května 2022 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit 
následujícími způsoby:

MŠ LÍSTEČEK
1. do datové schránky školy: ID: 4sukt8t
2.   emailem mslistecek@vratislavice.cz nejlépe s uznávaným elektronic- 

kým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kon-
taktuje zákonný zástupce školu tel.: 733 340 148 a dohodne bez- 
odkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),

3.  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" 
poštou,

4.  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 3), 
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 rodného listu dítěte,
• originál občanského průkazu zákonného zástupce.

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 12. 5. 2022 až do ukončení 
správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

MŠ SÍDLIŠTĚ
1. do datové schránky školy: ID: saaky6p
2.  emailem mssidliste@vratislavice.cz nejlépe s uznávaným 

elektronickým 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.  osobní podání: prosím, předem zavolejte ředitelce školy 
(774 517 299), 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 3), 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 rodného listu dítěte,
• originál občanského průkazu zákonného zástupce.

Po 12. 5. 2022 až do ukončení správního řízení nebudou 
přijímány další žádosti.

III. FÁZE: VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 27. 5. 2022 
zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu 
mateřské školy.
     
Dotazy jakéhokoliv charakteru k procesu zápisu k předškolnímu 
vzdělávání zodpoví rády a ochotně ředitelky vratislavických MŠ. 

Ředitelky MŠ



reprezentační
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11.

si Vás dovolují
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sobota
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20:00
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Vratislavice 101010
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Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
a Základní škola Liberec  – Vratislavice nad Nisou

Hraje BIG´O´BAND
a vystoupí DAVID KRAUS.
V průběhu večera 
soutěžíme o věcné ceny.

Cena vstupenky 290,- Kč 
sezení, 200,- Kč stání. 

Prodej vstupenek v síti 
www.evstupenka.cz 

a v Informačním centru. 

Partneři:

www.vratislavice.cz
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DEN NARUBY
V pátek 28. ledna zažily páté třídy "Den naruby".  V tento den se 
vše změnilo. Zimní oblečení na letní, školní oděv na tréninkový, 
dívky na chlapce, chlapci na dívky, děti na učitele, učitelé na žáky. 
Fantazii se meze nekladly. Děti dostaly možnost vyzkoušet si 
učitelské povolání a paní učitelky se rády vžily do rolí nezbedných 
lumpů. Všichni si to pořádně užili.  

Děti z pátých tříd a třídní učitelky

Ve čtvrtek 3. 2. se třídy 9.B a 9.D vydaly do IQlanide vyzkoušet 
nové oddělení zaměřené na matematiku. Žáci absolvovali třice-
timinutovou prezentaci, v níž se dozvěděli o počátcích a historii 
matematiky i jejích praktických využitích v současnosti. Následo-
valo rozdání pracovních listů do dvojic, se kterými žáci procházeli 
vystavené modely, plnili úkoly a odpovídali na otázky. Nakonec si 
mohli vše vyzkoušet a navštívit i další expozice. Celý den se nesl 
v příjemném duchu. Organizátoři se touto formou snažili dětem 
pomoci v představivosti a přehledu, kde všude je matematika 
užitečná.

Karolína Slezáková, 9.D

MATEMATIKUM IQLANDIA

LYŽAŘSKÝ KURZ 8. TŘÍD
V pondělí žáci 8. ročníků vyrazili z deštivého Liberce do Harrachova. 
V Harrachově je čekala teplota kolem nuly bez srážek, sněhu všude 
dostatek. Penzion Tesla byl pro připraven a jeho skvělé umístnění přímo 
u sjezdovek slibovalo příjemné svezení. Ještě před obědem stihli 
při krátkém seznámení se sněhem kontrolu vybavení a rozřazení do 
družstev. Postupně i velká část začátečníků začala používat vlek poma 
na Čerťáku. Rozvoj lyžařských dovedností se tím znásobil.  I v dalších 
dnech pokračovaly dobré podmínky pro lyžařské zdokonalování, všichni 
udělali pokroky, někdo výrazné, jiný méně výrazné.  Středeční odpoledne si 
zpestřili výletem na Mumlavské vodopády. 

Žáci a učitelé kurzu

Bylo zajímavé zjistit, jak jsou v této nestabilní době fyzicky i technicky 
připraveny naše 6. ročníky.  Jako test jsme zvolili turnaj ve vybíjené dopl-
něnou přetahováním lanem. A je to dobré! Většina žáků a žákyň soutěžila 
s velkým zaujetím a byly vidět i velmi kvalitní sportovní výkony. V pololetí 
turnaj ve vybíjené vyhrála 6. D, o dalším pořadí rozhodovaly míče, každá 
třída vyhrála jedno utkání. Turnaj byl napínavý až do konce.  Na konci 
roku uděláme letní turnaj na beach kurtech, žáci a žákyně tedy mají proč 
trénovat, sehrávat se. 

Jan Kvapil, Martina Novotná, Alena Rychnová

POLOLETNÍ VYBÍJENÁ 6. ROČNÍKŮ
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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 |

JUBILANTI
ÚNOR  2022  

  70 let 
Jan Jursa
Petr Jaroš  

Jana Zunová  
75 let 

Aleš Andryszczák  
Hana Koutná 
Josef Sinkevič

Dáša Schwarzová 
Marie Dašková   

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

9. 3. 2022 
ODJEZD 10:30

ČD Liberec, Dolánky – Malá Skála 
vedoucí pan Hauptman, náročnost 1

16. 3. 2022 
ODJEZD 13:26

DPMLJ 24, Melantrichova – Kunratická 
vedoucí paní Beranová, náročnost 1

23. 3. 2022 
ODJEZD 13:06

DPMLJ X 11, Jablonec nad Nisou
vedoucí pan Vitto, náročnost 1

30. 3. 2022 
ODJEZD 12:30

ČSAD Liberec, Stráž pod Ralskem – Hamr na 
Jezeře, vedoucí paní Ondrová, náročnost 2

6. 4. 2022 
ODJEZD 10:46

ČD Liberec, Zahrádky – Peklo – Česká Lípa 
vedoucí pan Hauptman, 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

80 let 
Marie Šerberová 
Jarmila Pokorná 

91 let 
Jana Sychrová 

93 let 
Zoltán Tóth    

SENIOŘI SE PŘIPRAVUJÍ NA LETNÍ 
SEZONU
Probíhající zimní období spojené s krátkými a chladnými dny je 
spojeno i s omezenými možnostmi aktivit seniorů. Společné vycházky 
jsou kratší a jsou směřovány do blízkého okolí i na místa, která jsme 
již několikrát navštívili. Přesto je účast vysoká, a to svědčí o tom, 
že je zájem zejména o sociální kontakty. Zimní období také dává 
dostatečný prostor pro plánování hlavní, tedy jarní a letní sezony, na 
kterou se všichni těšíme. Připravili jsme nový plán společných akcí, 
se kterým bude naše veřejnost na stránkách zpravodaje průběžně 
seznamována. Plánované akce budou zcela jistě zajímavé a jsou 
příslibem hezkých zážitků. Za zvláštní pozornost zcela určitě stojí 
nová jména vedoucích jednotlivých akcí. Je to neklamné znamení 
o probíhající generační výměně členské základny a je určitě dobře, 
že se do organizace akcí zapojí větší část členské základny. O inicia-
tivách těch starších, kteří se rozhodli pravidelně scházet na společná 
posezení, jsme Vás již na stránkách tohoto zpravodaje informovali. To 
však pro ostatní neznamená, že bychom na ně zapomínali. Některé 
akce jsou určeny i pro ně, a to s takovou náročností, aby i oni je 
mohli úspěšně a bez problémů absolvovat. Plánované autobusové 
zájezdy a jejich termíny: 11. května – zajímavosti města Kolína 
a jeho okolí – vede paní Seidlová 8. června - Spreewvald – plavba 
na lodičkách po kanálech Sprévy Lužický park kamenů - vede pan 
Ročňák 6. až 8. září – Mariánské lázně a okolí – vedou pan Haupt-
man a pan Janků 5. října – Děčínský Sněžník a Tiské skály – vede 
pan Ročňák.
Svou účast na zájezdy mohou zájemci přihlásit v úterý 15. března 
2022 od 10.oo hod. ve spolkovém domě ve Vratislavicích n/N – 
rekonstruovaný objekt vedle nové knihovny. Zde budou také vybírány 
úhrady za zájezdy. Pro účast na zájezdech není rozhodující členství 
v našem spolku, přihlásit se může každý až do plného obsazení 
autobusu s kapacitou 45 míst. Ceny zájezdů pro jednu osobu jsou: 
jednodenní zájezd 300,- Kč, třídenní zájezd 1500,- Kč. 
 

Za spolek seniorů turistů Antonín Ročňák
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       VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

Dva měsíce v Lisabonu, Adam Gebrian - 69 kapitol o stovkách 
míst, pro jejichž návštěvu nejspíš neexistuje žádný vážný důvod, což 
ale neznamená, že se na nich nebudete cítit skvěle.

Syn času, Deborah Harknessová - Syn času vypráví příběh 
vášnivé lásky, a zároveň zkoumá i sílu tradice a možností nejen 
změny, ale přímo revoluce. Propracovaný nadpřirozený svět 
a fascinující, zvolna se rozvíjející romance, které udělaly z trilogie 
Čas čarodějnic okamžitý bestseller, jsou zpět – tentokrát v jiném 
dějinném období a v osudech překlenujících staletí.

Rodina a jiné katastrofy, Alexandra Borowitzová - Emily ví, 
že je neurotická. Ale není to žádná katastrofa, se svými slabostmi 
už umí docela dobře pracovat. Má je pod kontrolou. Víceméně. 
Naštěstí má vedle sebe stabilního a spolehlivého Davida, který se už 
brzy stane jejím manželem – tedy za předpokladu, že přežijí svatbu, 
na niž se chystá dorazit celá Emilyina dysfunkční rodina.

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Také letos si budeme připomínat pohádky známé i neznáme nejen 
od Hanse Christiana. A tak zveme školáky, kteří chtějí strávit od-
poledne netradičním způsobem, do naší knihovny na Odpoledne 
s Andersenem. Můžete se těšit na čtení a poslech pohádek, luštění 
kvizů, výtvarné a literární soutěže (samozřejmě s odměnami). Bližší 
informace a přihlášky na tuto akci jsou k dispozici v knihovně. Pozor, 
počet míst omezen!

knihovnice

Přehlídka dobrodružných filmů z domácí i zahraniční produkce. 
Vstupné: 190 Kč

Britské filmové drama z roku 2021 natočené na jediný záběr.
Vstupné: 100 Kč

Autorské čtení bývalého dlouholetého ředitele ZOO Praha.
Vstupné: 100 Kč

PROGRAM

10/3/17:00    Filmový klub: EXPEDIČNÍ 
KAMERA 2022

24/3/19:30    Kino: BOD VARU

29/3/18:00    Přednáška: JAK SE DĚLÁ ZOO

Foto: Agentura Gardes

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

1/4/2022   Odpoledne s Andersenem 
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

Exkluzivní „narozeninové“ divadelní turné k poslednímu albu.

KONCERT: MICHAL HRŮZA – SVĚTLO 
DO TMY TOUR

DIVADLO: LÁSKA A PÁREČKY

DIVADLO: ČEKÁNÍ NA …

Úspěšná francouzská komedie pyšnící se titulem „Hra Francie 
roku 2004“. Pořádá: VIP Art company.

Alternativní divadlo v podání dívčí punkové formace MASO 
KRŮTÍ.

Foto: Maso krůtí

Foto: VIP Art company

Foto: archiv kapely

DIVADLO: NEJSTARŠÍ ŘEMESLO

KONCERT: O5 A RADEČEK 
– NA STŘECHÁCH

Americká komedie o ženách, které pracují do roztrhání těla. 
Pořádá: VIP Art company.

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.

5. 4. od 19:30 hod.
Vstupné:   430 Kč

22. 4. od 19:30 hod.
Vstupné:   450 Kč

19. 7. od 19:30 hod.
Vstupné: 450 Kč

17. 3. od 19:30 hod.
Vstupné:   430 Kč

25. 4. od 19:30 hod.
Vstupné:   150 Kč

Foto: VIP Art company
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V rámci Klubu vratislavických seniorů jsme připravili sérii tří dvou-
hodinových lekcí, během kterých se i úplný začátečník naučí ovládat 
chytrý telefon nebo tablet. Účastníci získají větší jistotu při jeho 
každodenním používání. Doporučujeme přijít s vlastním chytrým 
zařízením a pracovat přímo na něm pod dohledem lektora. Způsob 
výuky umožňuje individuální přístup lektora a témata lze přizpůsobit 
potřebám skupiny. Lektor má mnohaleté zkušenosti se vzděláváním 
seniorů v oblasti výpočetní techniky a vítá zvídavé otázky poslu- 
chačů. Kurz práce s chytrými telefony pro vratislavické seniory 
proběhne 17. 3., 31. 3. a 7. 4., vždy od 15 do 17 hodin, 
ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE.

Lukáš Kajínek,
 vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KURZ PRÁCE S CHYTRÝM TELEFONEM 
V IGI VRATISLAVICE

JARO V ZAUHLOVAČCE A JEJÍ DÍLNĚ,
aneb březen, do Dílny vlezem... duben, ještě tam budem. Je to tak, 
v Dílně Zauhlovačky pro Vás už teď chystáme spoustu jarně laděných 
akcí. Kromě už klasiky v podobě Čalounického kurzu (5. 3.) a Kurzu 
renovace nábytku (6. 3.), v Dílně budete moct navštívit i Kurz Macrame 
závěsů. Na tomto kurzu se naučíte umění provázků, ze kterých si sami 
vytvoříte visící dekoraci a do ní pak vložíte květináč s Vaší oblíbenou 
rostlinkou (termín naleznete na našich webových stránkách). Květina 
pak visí kdekoli v prostoru, stejně jako je tomu u Kokedam. Ani na Kurzy 
Kokedam v Dílně nezapomínáme. Kurz od Kokedamích mam, jak si 
holčičí duo lektorek říká, proběhne ve středu 6. 4. od 18 hod. A protože 
jaro přichází i za dveřmi Dílny, chystáme Kurz výroby vyvýšených truhlíků 
a záhonů (termín naleznete na našich webových stránkách). Místa na 
pěstování zeleniny, bylinek i ovocných keříků není nikdy dost. Ne každý 
máme možnost vlastní zahrady, popř. vhodného místečka na pěstování 
plodin. Proto přicházíme s tímto kurzem, kde i my budeme vyrábět vy-
výšené truhlíky, které obklopí Dílnu, a ta se tak zvenčí zazelená a rozvoní 
po jahodách, bazalce, tymiánu... Truhlík je možno umístit kamkoli na 
zahradu, verandu, na balkon nebo i ke zdi domu, která kumuluje teplo. 
Pěstování a sázení je tak trochu věda, ne všechny rostlinky se k sobě 
vzájemně hodí. Jejich kombinováním můžeme růstu výrazně pomoci, 
ale stejně tak i uškodit. Základy tohoto přirozeného a roky prověřeného 
systému nám na Kurzu základů permakultury (9. 3.) předá zahradnice 
Eva. No, a když už jsme u toho zahradničení, před věží máme již vzniklou 
zahrádku, kterou, jen co sleze sníh, rozšíříme i na prostor před Dílnou. 
Již tradičně vyhlásíme zahradnickou brigádu, na kterou se hodí každá 
ruka. V minulých letech se nám poštěstilo, že na jarní brigádu dorazili 
i vratislavičtí sousedé, kteří přinesli semínka a sazeničky zeleniny, bylinek 
i květin. Tak se začala zakládat semínkovna Zauhlovačky. Budeme moc 
rádi, když ji budeme letos na jaře zase moci rozšířit o další druhy. Do 
semínkovny je možné nejen semínka nosit (a podělit se tak o ně s námi 
a sousedy), ale právě si i semínka vyzvednout a vypěstovat si z nich 
plodiny vlastní - a semínka opět přinést sem k nám. Prosím sledujte 
termín akce na našem webu nebo Facebooku, datum se bude odvíjet 
od počasí. No a protože k jaru nepatří jen zahradničení, ale nepochybně 
i tradice Velikonoc, vytáhneme ruce z hlíny a pustíme se i do svátečního 
pečení. Do Dílny jsme pozvali holky z projektu jakopekar.cz, které pro 
Vás připravují Pekařský kurz (13. 4. od 18 hod.), ze kterého si odnesete 
nejen svůj kvásek, ale i cenné rady pramenící z třicetileté zkušenosti 
provozu kváskové pekárny. Jaro v Zauhlovací a vodárenské věži, naší 
milé Zauhlovačce, se ponese v atmosféře vzpomínek a příběhů, které 
se s námi sousedé a pamětníci rozhodli sdílet. Těšíme se, co z našeho 
společného snažení vznikne. Sledujte web či Facebook Zauhlovačky. 
 Text: Kateřina Pořízová 

Foto: archiv AvantgArt z. s.

Zhruba jednou měsíčně budou moci naši senioři ve věku 65 let 
a více navštívit projekci filmu v kině v IGI VRATISLAVICE za 
zvýhodněnou cenu 50 Kč. Kino pro seniory se bude až na občasné 
výjimky konat pravidelně každý předposlední čtvrtek v měsíci 
od 14:00 hod. Vstupenky jsou k zakoupení přímo ve vratislavickém 
informačním centru. První projekce ve čtvrtek 24. 3. nabídne film 
Zátopek.

Lukáš Kajínek,
 vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KINOKLUB PRO SENIORY

SPOLEČNOST
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Tento měsíc se připravujeme na naši první soutěž, která se koná 26. 3. 
v Ústí nad Labem. Czech dance tour je postupová taneční soutěž a čeká 
nás projít regionálním kolem a postoupit do finále Čech. Doufám, že se 
nám letos zadaří! Děkuji všem našim tanečníkům za jejich oddanost a píli.

Eunika Rucká

Od začátku nového roku se nám naplno rozjela jarní část zimní přípravy 
fotbalové sezóny 2021/22. Jako první vběhli do tréninkových plánů muži 
z našeho Áčka. Týden nato začali s tréninkem dorostenci a záhy 
i družstva starších a mladších žáků. Mladší a starší přípravky měly první 
tréninky ke konci ledna a jako poslední se rozjely tréninky v tělocvičně 
pro minipřípravky U7. Pro zimní přípravu využíváme několik sportovišť, 
na kterých lze v zimě trénovat. Pronajímáme si UMT v Doubí, kde trénují 
muži, dorost a starší žáci. Na UMT hřišti Na Rozcestí se střídají všechny 
kategorie mimo minipřípravek. Vzhledem k věku využívá toto družstvo 
pouze tělocvičnu ve Vratislavicích. V tělocvičně se potkávají ještě s mladší 
a starší přípravkou a na jeden trénink sem dochází také mladší žáci. Od 
začátku ledna se také postupně plánují přátelská utkání na celou zimní 
přípravu. První z těchto zápasů již proběhly v únoru a výsledky zatím nej-
sou špatné. I přes složitou situaci se nám daří udržet všechny tréninkové 
jednotky.  Budeme doufat, že nám sportoviště už neuzavřou, aby se děti 
věnovaly více sportu než odpočinku a lenošení doma. Celou zimní přípravu 
bychom měli ukončit posledním březnem. První víkend v dubnu již začínají 
mistrovské zápasy a my už se nyní těšíme na vás, diváky na našem hřišti. 
Nesmíme opomenout ani nábor, který sice probíhá celoročně, ale právě 
před startem jarní části bychom do našich družstev rádi přilákali nové 
hráče. Budeme rádi, pokud to přijdete zkusit. Na věku nezáleží, sportovat 
se dá začít kdykoliv. Pro více informací pište na nabor@jiskravratislavice.cz 
nebo volejte 603970570.

Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice 

Počínaje březnem se spustí maraton závodů pro aerobičky z Vratisla- 
vic nad Nisou. Děvčata vyrazí bojovat o cenné kovy hned v několika 
kategoriích. A to v kategorii Step Aerobik, kde se představí celkem 12 
závodnic s dresem Formule, v kategorii Aerobic Team Show 13 závod-
nic s tématem Skejťačky. Ve sportovním aerobiku se pak ukáže jedna 
šestičlenná skupina s názvem Stars, 5 dvojic a cca 15 sólistek. Děvča-
ta se i přes nepříznivé podmínky s karanténami a covidem snaží dát do 
tréninků maximum a my si jich za to moc vážíme. Plánujeme společný 
víkend v březnu, všichni z klubu jsme se sešli u stromečku v atriu KC 
VRATISLAVICE 101010, zkrátka se prostě snažíme. Nyní se Akademie 
sportu Liberec rozrůstá o další zajímavé kroužky, neváhejte nás proto 
kontaktovat na webu: www.akademiesportuliberec.cz. Rovněž jsme 
zahájili přihlašování na tábory. 

Za SDH Vratislavice Nicole Rolantová

Vratislavický zpravodajSPORT

MAESTRO-MOTION OPĚT 
NA SOUTĚŽÍCH

TJ JISKRA VRATISLAVICE

hraveprazdniny@sportparkliberec.cz www.sportparkliberec.cz 608 114 403

PŘÍMĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ TÁBOR
PRO DĚTI OD 6  DO 15 LET

SPORT PARK
MEDICAL

TERMÍNY

3 500 Kč / dítě
cena za tábor

• nabitý sportovní program nejen v areálu
   SPORT PARKU LIBEREC (35 sportovišť)
• sportovní dárky pro každé dítě
• testování sportovních dovedností

• bezva tým profi lektorů a profi trenérů
• zdravé jídlo včetně svačin a pitného režimu
• atletika, softball, judo, střelnice, gymnastika,
  bruslení, míčové hry, bowling

AEROBIČKY Z ASL SE PŘIPRAVUJÍ 
NA SOUTĚŽNÍ SEZÓNU




