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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
také Vás těší, když Vaše dílo vzbuzuje pozitivní 
emoce? Se stejným nadšením pozorujeme, jaký 
zájem veřejnosti budí naše nová Knihovna a spolkové 
centrum IGI VRATISLAVICE. A to i mezi odbornou 
veřejností. Na konci března jsme tu měli porotu 
architektonické soutěže Stavba roku Libereckého 
kraje 2022, ve které bychom rádi uspěli. Vedle hlavní 
kategorie se můžete svým hlasem zapojit i Vy, 
v kategorii cena veřejnosti. Každý Váš jednotlivý hlas 
je pro nás cenný a děkujeme za něj. Podpořit nás můžete přes QR kód, který naleznete 
níže pod článkem.

S architekty je spjatá i další novinka. Konkrétně s architekty z ateliéru MJÖLK, kteří pro děti 
z naší základní školy navrhli letní třídu. Tento unikátní projekt zrealizujeme ještě v letošním 
roce. Školáci si tak budou moci užít výuku pod širým nebem a na čerstvém vzduchu. 

Současně s novými projekty věnujeme velké úsilí i údržbě. Zajistili jsme úklid dvou 
nevzhledných lokalit. Ani jedna přitom není v našem majetku. S ohledem na jejich 
alarmující stav jsme zajistili nápravu a vyzvali vlastníky pozemků, aby úklid zajišťovali sami 
a pravidelně. Konkrétně se jednalo o prostranství mezi Intexem a zdravotním střediskem 
a dále pod mostem u zauhlovací věže.

Většina z Vás si chválí vánoční výzdobu Vratislavic. Na letošní rok jsme pro Vás připravili 
novinku také v podobě velikonoční výzdoby. Nazdobili jsme sloupy veřejného osvětlení 
v několika frekventovaných ulicích, umístili jsme foto stěnu do areálu Kulturního centra 
VRATISLAVICE 101010 a k tomu do atria ještě stromek ozdobený kraslicemi. Abyste si 
atmosféru Velikonoc užili na plno, přijďte je s námi oslavit na tradiční akci Vratislavické 
Velikonoce v sobotu 9. dubna od 14 hodin. Těším se na setkání s Vámi.

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
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

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

VRATISLAVICE ONLINE

www.vratislavice.cz

Facebook

Instagram

Radio Vratislavice

Vratislavický Infoservis
Knihovna a spolkové centrum IGI VRATISLAVICE Vizualizace letní třída

HLASUJTE ZDE 
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KNIHOVNA V IGI VRATISLAVICE

SOKOLOVNA

SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ

PARK NOVÉ VRATISLAVICE

INFOCENTRUM VRATISLAVICE

pondělí - sobota:
9:00 –19:00

neděle: zavřeno

pondělí - neděle:
9:00 - 21:00

pondělí - neděle:
9:00 - 21:00  

každý den: 8:00 – 22:00 

pondělí a středa: 
7:30 - 11:00 
12:00 - 17:00

úterý, čtvrtek, pátek: 
7:30 - 11:00 

12:00 - 16:00

Oddělení pro dospělé

září – květen 

září – květen 

březen – listopad 

pondělí - sobota:
9:00 –19:00

úterý: 12:00 –19:00 
neděle: zavřeno

pondělí – pátek:
13:00 - 21:00

sobota a neděle:
9:00 - 21:00  

pondělí – pátek:
13:00 - 21:00

sobota a neděle:
9:00 - 21:00  

každý den: 8:00 – 21:00 

sobota a neděle: zavřeno
tel.: 482 321 811 nebo 773 584 374

Oddělení pro děti

červen – srpen

červen – srpen

červenec – srpen

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

INFO

KDY PRO VÁS MÁME OTEVŘENO

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 20. dubna   
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 18. května a 15. června.  

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 2. května 
od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. 
Další termín poradny je 6. června. 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 jsou 2. a 16. května. 

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

tel.: 482 321 808 nebo 773 584 381
www.igivratislavice.cz/knihovna

tel.: 775 080 703

tel.: 777 710 255

tel.: 608 812 909

LÍBÍ SE VÁM VE VRATISLAVICÍCH? 
POJĎTE S NÁMI TVOŘIT DOBRÉ 

MÍSTO PRO ŽIVOT
jako

VEDOUCÍ IGI VRATISLAVICE – 
KNIHOVNY A SPOLKOVÉHO CENTRA

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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Do letošního ročníku architektonické soutěže Stavba 
roku Libereckého kraje 2022 jsme přihlásili Knihovnu 
a spolkové centrum IGI VRATISLAVICE. V rámci ankety 
Cena veřejnosti se do internetového hlasování, které 
probíhá do 30. dubna 2022, mohou zapojit i občané. 
Dejte nám svůj hlas prostřednictvím webových stránek 
www.stavbaroku.lk/cena-verejnosti.

Vedení obce

PODPOŘTE NOVOU KNIHOVNU 
V SOUTĚŽI STAVBA ROKU

HLASUJTE ZDE 

Návštěva poroty Stavby roku LK
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V IGI VRATISLAVICE 
ZAČALY DALŠÍ KURZY 
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
V úterý 1. března byly v IGI VRATISLAVICE zahájeny nové kurzy 
v rámci Akademie třetího věku, kterou pořádáme ve spolupráci 
s Vysokou školou politických a společenských věd v Kutné Hoře. 
Všechny posluchače jsme přivítali na slavnostní imatrikulaci 
v kinosále IGI VRATISLAVICE a popřáli jim další studijní 
úspěchy. Vratislavickou akademii navštěvuje v jarním semestru 
63 posluchačů, kteří se budou setkávat každých čtrnáct dní, 
a v nabídce jsou pro ně tentokrát čtyři kurzy – Sedm trpaslíků: 
nejmenší státy Evropy, který probíhá v dopoledních i odpo- 
ledních hodinách, Nastartujte svou paměť a pokračovací kurz 
Nenechte svůj mozek zahálet. Už nyní se těšíme, až všem 
v květnu opět předáme absolventské diplomy. 

Vedení obce
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S přicházejícími jarními dny jsme Vratislavice „oblékli“ do 
velikonočního hávu. Na sloupy veřejného osvětlení vybraných ulic 
jsme umístili výzdobu tematicky spojenou s nadcházejícími svátky. 
Uvidíte ji v části ulic Tanvaldská, Nad Školou a U Sila. Do atria 
kulturního centra jsme navíc, stejně jako v loňském roce, opět 
umístili foto stěnu a strom pro zavěšení Vašich originálních kraslic 
a další jarní výzdoby. Potěší nás, pokud i letos svými výtvory 
přispějete k příjemné velikonoční atmosféře. Vratislavice nad 
Nisou Vám přejí klidné Velikonoce plné jarní nálady.

Vedení obce

VELIKONOČNÍ VÝZDOBA 
VE VRATISLAVICÍCH

OBECVratislavický zpravodaj

ulice U Sila

ulice U Sila
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Žákům vratislavické školy zpříjemníme učení v letních 
měsících.  Na školní zahradě mezi školičkou a jídelnou 
pro ně vybudujeme letní třídu. V té se budou postup-
ně střídat všechny ročníky. Všichni žáci si tak užijí 
výuku na čerstvém vzduchu. Nová venkovní učebna je 
navržena atypicky jak svým provedením, tak i využitím. 
Celá třída během výuky sedí spolu s učitelem kolem 
velkého centrálního kulatého stolu. Na konstrukci 
z ocelových prutů porostou popínavé rostliny a vrchní 
zastínění je řešeno závěsnou plachtou. Unikátní učeb-
nu pod širým nebem pro Vratislavice navrhli v ateliéru 
MJÖLK ARCHITEKTI.

Vedení obce

ŠKOLÁCI 
SE V LÉTĚ BUDOU UČIT 
POD ŠIRÝM NEBEM

OBEC
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DOKONČUJEME OPRAVU PLOTU 
PODÉL ZÁMECKÉHO PARKU

UKLIDILI JSME LESÍK ZA ZDRAVOTNÍM 
STŘEDISKEM

VYČISTILI JSME NEPOŘÁDEK 
POD MOSTEM U ZAUHLOVAČKY

PŘED

PŘED

PO

PO

Na podzim loňského roku jsme zahájili rekonstrukci plotu, který 
podél Tanvaldské ulice ohraničuje zámecký park. Bylo nutné 
kompletně rozebrat sloupky a kamennou podezdívku, která se 
vlivem času bortila. Zídku jsme upevnili do nových základů a znovu 
poskládali z původních kamenů. Zároveň jsme zrestaurovali kovaný 
plot, který byl značně zkorodovaný. V březnu jsme nainstalovali 
první opravená plotová pole a postupně budeme doplňovat zbytek 
ozdobného oplocení. 

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Nechali jsme uklidit prostranství mezi Intexem a zdravotním stře-
diskem, i když nám pozemek nepatří. Bylo odtud odvezeno osm 
plných pytlů odpadků, a to i přesto, že se zde uklízí pravidelně. 
Zároveň jsme do této lokality, kde se opakovaně potýkáme 
s enormním hromaděním nepořádku, dali další koš na odpadky 
a majitel pozemku umístil cedule se zákazem vstupu.   

Vedení obce

Zpod mostu u zauhlovací a vodárenské věže jsme nechali odstranit 
obrovské množství nepořádku. S největší pravděpodobností zde 
našli útočiště před mrazem lidé bez domova, a tak tu vedle odpadků 
bylo i několik matrací a spacích pytlů.  

Vedení obce
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U příležitosti Mezinárodního dne učitelů v pondělí 28. března 
navštívil starosta Lukáš Pohanka vratislavickou základní školu, aby 
poděkoval všem pětašedesáti vyučujícím za jejich práci s dětmi 
a každému předal květinu. 

(red)

Společnost ČEZ zahájila na začátku dubna rozsáhlou rekonstrukci 
rozvodů nízkého napětí v ulicích Májová, Chmelařská, Kapraďová 
a Pivovarská. Dojde k demontáži betonových sloupů, na kterých bylo 
umístěno veřejné osvětlení. Rovněž spol. ČEZ odstraní vrchní ka-
belové vedení o délce cca 1000 m, které nově nahradí podzemním 
vedením a jednotlivými přípojkami k rodinným domům. Z tohoto 
důvodu bude provedeno nové veřejného osvětlení ve zmíněných 
lokalitách, celá akce by měla být dokončena do října letošního roku.
 Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Letos 10. března jsme si prostřednictvím mezinárodní kampaně 
“Vlajka pro Tibet” připomněli již 63. výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou 
a při němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů a další statisíce následně 
zemřely ve věznicích, pracovních táborech, během hladomoru 
nebo odešly do exilu. Kampaň Vlajka pro Tibet se stala jednou 
z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu, ke které 
se každoročně podporují i Vratislavice. Podrobné informace 
o kampani a situaci v Tibetu najdete na stránkách Spolku Lungta - 
www.lungta.cz. (red)

Ředitelství silnic a dálnic bude v nadcházejících měsících dokončo-
vat opravu části Tanvaldské ulice a rekonstruovat  kanalizaci 
a vodovod v Prosečské ulici. Ve Vratislavicích nás tak čekají další 
uzavírky. Během druhého a třetího květnového víkendu bude na úse-
ku od sídliště Broumovská na Novou Rudu nutné ještě položit finální 
vrstvu komunikace, protože to investor nestihl provést před přícho-
dem zimy. Druhá uzavírka v termínu od 27. března do 30. června se 
týká části Prosečské ulice, tedy hlavní silnice vedoucí z Jablonce 
nad Nisou do Vratislavic, kde se opravuje kanalizace. Jakmile dojde 
k opravě, téměř plynule zde liberecký dopravní podnik zahájí II. etapu 
plánované rekonstrukce tramvajové trati do Jablonce. Výsledkem 
rekonstrukce bude nejen nová tramvajová trať, ale obci se podaři-
lo dohodnout i něco navíc pro zlepšení kvality života v této části 
Vratislavic. Jako kompenzace za nepohodlí spojené s dopravními 
omezeními a blízkou výstavbou bude položen nový asfaltový povrch 
v ulici U Šamotky, postaví se nová a bezpečná stezka, která povede 
od Vratislavické kyselky a k železniční stanici Proseč nad Nisou 
a v neposlední řadě nebude chybět ani výsadba nové zeleně.  

 (red)

VRATISLAVICKÝ STAROSTA OCENIL 
PRÁCI UČITELŮ

SPOLEČNOST ČEZ ZAHÁJILA 
VÝMĚNU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ 

VRATISLAVICE SE OPĚT PŘIPOJILY 
KE KAMPANI „VLAJKA PRO TIBET“

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC 
CHYSTÁ DALŠÍ UZAVÍRKY

Zasedání zastupitelstva se koná 13. dubna 2022 od 17 hod. 
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. 
Všichni občané jsou srdečně zváni. 

(red)

POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTSKÉHO OBVODU 

A ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU

Těší nás, že jsme mohli v sobotu 19. března znovu vyzdobit 
hlavní sál Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 záplavou 
bílých a fialových balónků a po dvou letech konečně 
uspořádat oblíbený „balonkový ples“. V pořadí jedenáctý 
ročník si nenechaly ujít téměř tři stovky návštěvníků. Protože 
nám všem po nucené pauze podobná akce opravdu 
chyběla, rozhodli jsme se letošní ples pojmout především 
tanečně. K tomu nám již tradičně skvěle zahrál Big´O´Band 
Marka Ottla a příjemným zpestřením večera bylo i hudební 
vystoupení Davida Krause, který ples zároveň moderoval. 
Populární zábavou na vratislavickém plese je už řadu let tzv. 
Smilebox umístěný ve foyer kulturního centra, kde si mohou 
návštěvníci na památku pořizovat komické fotografie. 

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Aleš Funke
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V červnu minulého roku jsme provedli první fázi opravy lávky 
vedoucí od budovy úřadu do zámeckého parku. Lávka, kterou 
jsme vybudovali před šestnácti lety, má celodřevěnou konstruk-
ci, a proto ji pravidelně udržujeme. Přesto jsme během loňské 
rekonstrukce její pochozí části odhalili ztrouchnivělé základové 
nosníky. Nechali jsme proto vyrobit novou konstrukci, kterou 
v dubnu vyměníme. Oprava lávky potrvá zhruba týden.

(red)

POKRAČUJEME V RENOVACI LÁVKY 
VEDOUCÍ DO PARKU 

Ve vratislavické knihovně jsou čtenářům k dispozici kromě 
knih a dalších služeb také časopisy. Letos jsme stálou 
nabídku rozšířili o třicet dva nových titulů. V nabídce je 
celá řada specializovaných časopisů pro dospělé s téma-
tikou hobby, lifestyle, ale i zpravodajské, kulturní, cestova-
telské, sportovní nebo kulinářské a samozřejmě jsme při 
výběru nezapomněli ani na naše nejmenší čtenáře.

Vedení obce

DO KNIHOVNY JSME 
POŘÍDILI NOVÉ ČASOPISY 

Nově si mohou návštěvníci knihovny prolistovat: 
Svět kulturistiky, Forbes, Sluníčko, Rock and Pop, Žena 
a život, Harper´s Bazaar, Amazing, Design, Architekt +, 
Mladý svět, Špuntíci, Hvězdička, EURO, 21. století, 
Kutilství, Svět outdooru, Koktejl, Respekt, Reportér, Run, 
Dům a zahrada, Elle, Marianne, Story, Automobil Revue, 
Maminčin Puntík, Prasátko Pepa, Tečka, Computer, 
Střelecká Revue, Chatař a chalupář, V zahradě.

OBEC
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA “LÍSTEČKU“

MÁME TU MASOPUST, HEJ, HEJ, HEJ!

Pokud uvažujete o nástupu Vašeho dítěte do naší mateřské školy, 
srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří, kde si budete moci 
prohlédnout prostředí jednotlivých budov, seznámit se s programem 
a zaměřením a také pohovořit s ředitelkou školy nejen o zápisu 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
Těšíme se na Vás!       

Mgr. Dana Keltnerová, ředitelka školy

S tímto popěvkem a mnoha dalšími básničkami a písněmi jsme letos 
společně se všemi dětmi z Mateřské školy Sídliště vyrazili na 
masopustní rej v průvodu po naší obci. Originálními maskami se to 
v zástupu jen hemžilo a některé nápady nás přímo ohromily! Například 
vyrobené auto. Nechyběli sněhuláci, princezny, šašci, víly nebo 
medvědi. Cestou po okolí jsme coby koledníci absolvovali několik 
zastávek s hudebním představením. Na všechny děti tu čekala malá 
sladká odměna. Závěrem si děti ještě na školní zahradě při kouzelném 
počasí užily to správné rejdění s hudbou a kamarády ze školky. Děku-
jeme rodičům za spolupráci při výrobě masek a věříme, že jak pro děti, 
tak i paní učitelky to byl skvělý zážitek. Těšíme se na další veselici!       

Kolektiv MŠ Sídliště

Všechny vratislavické MŠ budou uzavřeny v termínu od 25. 7. do 5. 8. 
2022. V tomto termínu ředitelky mateřských škol nezajišťují náhradní 
provoz. V případě dotazů či zájmu o náhradní prázdninový provoz 
(žádost o umístění dítěte do jiné vratislavické MŠ) nahlaste ředitelce 
školy nejpozději do 31. 5. 2022.

Ředitelky vratislavických MŠ

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH 
ŠKOL V LÉTĚ 2022

MŠ Lísteček Tanvaldská 282 19. 4. 2022 15:30 – 17:00 hod.    

MŠ Lísteček Tanvaldská 1122 20. 4. 2022       16:00 – 17:00 hod.

MŠ Lísteček Donská 1835 25. 4. 2022       15:30 – 17:00 hod.

MŠ Lísteček Východní 270 26. 4. 2022       15:30 – 17:00 hod.

14
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KARNEVALOVÝ DEN
V úterý 1. března jsme se sešli převlečeni v maskách, abychom si 
užili karnevalový den. Ve třídě se tak místo žáků objevili supermani, 
batmani, upíři, víly, princezny a jiné bytosti. Učili se číst, psát 
i počítat. Odpoledne si pak užili karnevalových her v družině. 

Mgr. Zuzana Vraná

Od září probíhají v rámci tělesné výchovy tréninky juda. Jednou za 14 
dní se děti převléknou do kimon a učí se novým dovednostem. Učí 
se i cizí názvosloví, které je důležité ke správnému ovládání tohoto 
sportu. Judo děti moc baví a vždy se na něj těší.

Vyučující 1. tříd

JUDO V 1. TŘÍDÁCH

PODNEBNÉ PÁSY V 5.C

PŘÍPRAVA NA ROBOSOUTĚŽ 

V přírodovědě jsme se učili o rostlinách a zvířatech v různých podnebných 
pásech. Rozhodli jsme se, že vyrobíme k jednotlivým pásům plakáty. 
A protože jsme už měli nějaké zkušenosti s výrobou 3D modelů sluneční 
soustavy, pustili jsme se i nyní do výroby prostorových modelů jednotlivých 
podnebných pásů. Opravdu se povedly!

Žáci 5.C a Mgr. Jitka Koděrová

Přichází věk robotů. Někteří se na něj moc těší, jiní se ho trochu bojí 
a dalším je to jedno. Robosoutěž je pro kluky i holky, kteří mají roboty 
rádi. Žáci a žákyně, kteří se přihlásili do kroužku LEGO® MIND-
STORMS®, se intenzivně připravují na ROBOSOUTĚŽ 2022 na ČVUT, 
Fakultě elektrotechnické v Praze, určenou pro základní školy a gymnázia 
z celé republiky. Soutěže rozvíjející konstrukční i programovací doved-
nosti se zúčastní tříčlenné týmy. Každý tým si postaví svého robota ze 
stavebnice LEGO® MINDSTORMS® a toho si naprogramuje, aby co 
nejlépe splnil zadané úlohy. Díky podpoře vratislavické školy (staveb-
nice, hrací pole, PC) mohou naši robotí nadšenci ukázat své schopno-
sti a poměřit robota s ostatními. Týmy své síly změří v soutěžním kole 
sestrojených robotů v pátek 29. dubna. Držte nám palce. 

Jan Kvapil, vedoucí Lego kroužku 

Voda – co pro nás znamená a jak je důležitá? Tyto otázky se 
snažili zodpovědět žáci naší školy při badatelském projektovém 
dnu, kterým jsme si připomněli důležitost vody na planetě v rámci 
celosvětových oslav Dne vody 2022. Projektového dne se zúčast-
nili žáci napříč druhým stupněm, pro něž byla připravena různá 
stanoviště zaměřená například na problematiku sucha v Evropě 
a Česku, základy hydrologie v praxi (měření kvality vody odbornými 
přístroji), dále na chemické pokusy s vodou hravou formou a na 
výtvarnou část, která sloužila pro zpracování získaných informací. 
Cílem projektového dne bylo mimo jiné také žáky naučit pracovat 
různými výzkumnými metodami – od sběru dat v terénu, práci 
s odbornými přístroji, chemii v praxi, po využití digitálních technologií 
a rozvoj čtenářské gramotnosti při zpracování odborného textu. Na 
závěr jsme vytvořili společný plakát, kterým vznikla zajímavá myšlen-
ková mapa – život s vodou a život bez vody. 

Tým učitelů 2. stupně

SVĚTOVÝ DEN VODY 2022 



Velká jarní soutěž  
Českého rozhlasu Liberec

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

www.vyhrajtetrakturek.cz

Liberec a Jablonec n. N. 102.3 FM  Frýdlant 97.4 FM  Harrachov 107.9 FM  Semily 103.4 FM 
Česká Lípa 94.3 FM  Jablonné v Podj. 105.4 FM  Turnov 91.5 FM  Nový Bor 104.9 FM  R-LBC 

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

JUBILANTI
BŘEZEN 2022  

  70 let 
Jaroslava Šubrtová 
Vlasta Zemanová 
Zdeněk Fidrhel 

Aleš Fotr
Eva Hudcová

75 let 
Ladislav Hurta

Bohumila Kačírková
Světla Košková

Marie Hrnčířová  

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

13. 4. 2022 
ODJEZD 8:31

ČD Liberec, Březina – Příhrazy – Mužský 
vedoucí pan Rejzek, náročnost 2

20. 4. 2022 
ODJEZD 9:08

ČD Liberec, 
Bílý Kostel – Grabštejn – Hrádek nad Nisou

vedoucí paní Turnová, náročnost 2

27. 4. 2022 
ODJEZD 8:33

ČD Liberec, 
Mníšek – Dračí kámen – Krásná Studánka 

vedoucí paní Pokorná, náročnost 2

4. 5. 2022 
ODJEZD 7:03

ČD Liberec, Děčín – Hřensko – Pravčická brána 
vedoucí pan Ročňák, náročnost 3

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 
Zdeňka Zedková  

Miroslava Vávrová  
 90 let 

Jaroslav Nedomlel
Bohumil Řičař

Růžena Konvičková 
 91 let 

Jarmila Boudová
95 let 

Josef Turek
96 let 

Jaroslava Janatová       JARO A LÉTO SE BLÍŽÍ
Tuto skutečnost jistě nemusíme nikomu připomínat, neboť jsme 
všichni plni očekávání na nadcházející období spojené s hezkým 
počasím. Současné slunné počasí je příležitostí hlavně pro vycházky 
do přírody. Naše pravidelné výlety začínají být ve znamení delších 
vycházek a již nejen do okolí Vratislavic, ale i do vzdálenějších lokalit. 
V uplynulém měsíci jsme se vydali do Maxova a Lučan, do údolí 
Jizery mezi Turnovem a Malou skálou, Stráže pod Ralskem a Hamru 
na Jezeře a také do Pekla u Zahrádek na Českolipsku. Účast byla 
poměrně vysoká a očekáváme, že postupující jaro přitáhne i ty, kteří 
dosud váhají. V minulém čísle Vratislavického zpravodaje jsme Vás 
informovali o plánovaných autobusových zájezdech, které připravu-
jeme na léto. Přijímání přihlášek proběhlo podle plánu a vzhledem 
k dostatečnému zájmu bude možné zájezdy uskutečnit. Přesto však 
ještě několik volných míst na všech zájezdech zůstalo, a je proto 
možné přijímat další přihlášky. Zde je na místě upozornění k častým 
dotazům, že účast není podmíněna členstvím ve spolku. Zájezdy jsou 
určeny pro širokou veřejnost především z řad seniorů, ale i případ-
ného doprovodu mladší osobou. Pokud se ještě někdo rozhodne 
naší nabídky využít, může se s dotazem obrátit na paní Vanišovou 
(tel.: 736 638 290) nebo pana Ročňáka (tel.: 607 949 239). Cíle 
zájezdů, termíny a ceny jsou v předchozím vydání zpravodaje.
 

Antonín Ročňák, místopředseda rady spolku

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST
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DUBEN V ZAUHLOVAČCE
Milí vratislavičtí čtenáři, již tradičně si představíme dubnové kurzy 
a aktivity v Zauhlovačce a Dílně Zauhlovačky.  Kromě kurzů nás můžete 
navštívit na jarní brigádě na zahrádce za věží. Ta proběhne v neděli 
3. dubna od 10 hod. Každý, kdo bude chtít pomoci s odzimovaním 
zahrádky, sázením a tvorbou vyvýšených truhlíků, je s otevřenou náručí 
vítán. Dubnové kurzy, na které se můžete přihlásit přes náš email: dilna.
zauhlovacky@email.cz, jsou následující:
9. 4. (SO) 10 - 14 hod. – ČALOUNICKÝ KURZ – očalouněte si s námi 
podsedák židle, další zvládnete sami!
10. 4. (NE) 9 - 17 hod. – TRUHLÁŘSKÝ KURZ – možnost opravit si 
vlastní nábytek za pomoci a rad lektora.
12. 4. (ÚT)  18 - 20 hod. – VELIKONOČNÍ KURZ DOMÁCÍ PŘÍPRA-
VY PEČIVA – ochutnávka, triky, každý si odnese svůj kvásek.
20. 4. (ST) 18:15 - 20 hod. – KURZ ZÁKLADŮ PERMAKULTURY II. – 
zaměřený na kombinaci pěstovaných plodin.

NABÍDKA POMOCI LIDEM PRCHAJÍCÍM PŘED VÁLKOU
Projekt Zauhlovačka a Dílna Zauhlovačky vznikly nejen kvůli potřebě 
pečovat o již vytvořené, o jedinečnou architektonickou památku 
a o řemeslo, ale hlavně z potřeby setkávání, sdílení a lásky k lidem. 
Lidem místním i přespolním. Soucítíme s příchozími, kteří prchají před 
násilím a nabízíme pomoc – nábytek z našeho skladu Dílny Zauhlo- 
vačky. Stůl a židle jsou základem domácnosti, u stolu se jí i povídá. 
Pár narychlo vznikajících domácností, které hostí ukrajinské uprchlíky, 
jsme již vybavili a rádi vybavíme další, dokud nám to naše skladové 
zásoby umožní. Potřebujete-li vybavit byt či pokoj nabízený uprchlickým 
rodinám a jednotlivcům, ozvěte se. Rádi bychom připomněli, že tato 
služba je poskytována i našim občanům, kteří si koupi nábytku nemohou 
dovolit, a to Nábytkovou bankou Libereckého kraje. 
Stali jsme se součástí již jedné benefiční sbírky – sbírky pořádané 
Petrem Noščákem z Nazdar Bazar. Nyní chceme pomoci Potravinové 
bance Libereckého kraje. Ta každý den dodává čerstvé i trvanlivé 
potraviny na potřebná místa, nyní právě i ukrajinským uprchlíkům. 
Potravinová banka uspořádala sbírku trvanlivých potravin a základních 
hygienických potřeb, vybírají se: masové a zeleninové konzervy, trvanlivé 
mléko, přesnídávky pro děti, luštěniny, čaj, kartáčky na zuby, sprchové 
gely, toaletní papír. Máte-li doma některé ze zmíněných surovin 
a věcí, víte, že je neupotřebíte či rádi darujete, stavte se s nimi u nás 
v Dílně. Na konci měsíce dubna všechnu vybranou pomoc odvezeme 
do Potravinové banky. Stavit se u nás můžete kdykoli během kurzů nebo 
dopoledne i odpoledne po předchozí domluvě na telefonním čísle: 
725 820 355 - p. Zapletalová. Od Dílny a Zauhlovačky přejeme krásný 
začátek jara.  

Kateřina Pořízová a tým AvantgArt

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
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       VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

Dům u Tří borovic - Hana Marie Körnerová - Francouzský 
venkov na konci 19. století. Prostředí plné pověr, předsudků, klepů 
a nedůvěry k „přivandrovalcům“. Zanedbaný statek, na němž bez 
nadšení hospodaří bývalý právník André Trevillon s hrstkou služeb-
nictva a postiženým synem. Tak vypadá místo, kam se v tísni uchýlí 
mladá žena prchající z ohroženého domova. Alžběta zpočátku hledá 
jen dočasný azyl, netouží zasahovat do života místních lidí, ale je 
natolik odlišná, že se brzy stává terčem útoků. Má dost odvahy, aby 
se ubránila a zároveň tím zcela změnila život lidí na statku. Napovrch 
však vyplouvají stará tajemství a přes všechnu Alžbětinu snahu se 
neodvratně schyluje k tragédii…

Máma není služka, máma je dáma – Marek Herman - Knížka 
krátkých fejetonů o výchově a o tom, jak to vlastně udělat, aby doma 
bylo dobře. Marek Herman zkoumá svět malých dětí, porovnává ho 
s pohledem nás dospělých a hledá základní kameny, na kterých lze 
postavit rodinnou pohodu. Proč je dneska tolik rozmazlených dětí, 
proč neposlouchají a proč jim vlastně rodiče donekonečna ustupu-
jí? Autor se také zaměřuje na postavení mámy v dnešní rodině, to 
je linka, která celou knihu propojuje. Proč mámy dělají doma dětem 
služky? Proč jsou věčně uštvané a vystresované? Proč dělají služky 
dokonce i svým partnerům? A co s tím?
Stylem psaní autor navazuje na své dvě úspěšné knihy „Najděte si 
svého marťana“ a „Jsi tam, brácho?“. Také zde si se čtenářem vlast-
ně povídá: nutí ho, aby se zastavil, přemýšlel o sobě, o svém životě 
a o své rodině. K čemu tedy máme rodinu? A k čemu vlastně máme 
ty děti? A dá se v dnešním světě ještě vůbec v pohodě vychovávat? 
Můžeme se přitom ještě pořád spolehnout na svůj selský rozum? 
Nebo je to všechno nenávratně pryč?

Emily Vichrná a rybí ocas – Liz Kesslerová - Pořádně se na-
dechni, ponoř se do oceánu, a poznej fascinující svět pod mořskou 
hladinou! 1. díl bestsellerové série. Dvanáctiletá Emily žije od-
nepaměti na lodi. Její matka ji ale celý život úzkostlivě drží od vody 
co nejdál. Přesto nakonec povolí a dovolí Emily chodit ve škole na 
hodiny plavání. Přihodí se však něco naprosto nečekaného! Jakmile 
vklouzne do vody, stane se z ní mořská panna. A brzy pozná, že 
zdaleka není jediná. Pod mořskou hladinou se ukrývá úchvatný, ta-
jemný svět, kde mořské panny studují ve škole mnohem zajímavější 
předměty – třeba vábení námořníků.

knihovnice

Intimní pohled na život hudební legendy. Vstupné: 50 Kč senioři/ 
100 Kč ostatní. Film je uváděn v rámci Klubu seniorů a zvýhodněné 
vstupné je pouze pro seniory nad 65 let. Prodej vstupenek výhrad-
ně v Informačním centru Vratislavice.

Nový snímek Zdeňka a Jana Svěrákových. Vstupné: 100 Kč

Tadeáš Šíma na sólové expedici přes Afriku od severu až na jih.
Vstupné: 80 Kč v předprodeji/ 130 Kč na místě.

PROGRAM

21/4/14:00    Klub seniorů: KAREL

28/4/19:30    Kino: BETLÉMSKÉ SVĚTLO

5/5/18:00    Přednáška: NA KOLE PŘES AFRIKU 

Foto:T. Šíma

Foto: Bioscop

Foto: Bontonfilm

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

KONCERT: MICHAL HRŮZA
– SVĚTLO DO TMY TOUR

DIVADLO: CAVEWOMAN 

KONCERT: SEBASTIAN

Zpěvák a skladatel Michal Hrůza se spolu se svou Kapelou Hrůzy 
vydává na turné po divadlech v rámci ČR. Oblíbený hitmaker 
v srpnu oslavil své 50. narozeniny a toto turné je jakýmsi symbo- 
lickým dárkem, který sobě, a především svým příznivcům při této 
příležitosti nadělí. V „live“ provedení zazní známé songy Michala 
Hrůzy, jako je Napořád, Pro Emu nebo Zakázané uvolnění, a také 
skladby z nového alba Světlo do tmy, které vyšlo na jaře 2020. 

Souboj pohlaví tentokrát ženskou perspektivou. Pořadatel: Point s.r.o.

Sebastian vyráží na jarní tour napříč republikou. Zavítá do Prahy, 
Vratislavic i Brna!  „Moc se na vás s celou kapelou těšíme na 
všech zastávkách, které jsme si pro vás v rámci naší jarní tour 
připravili. Po té dlouhé pauze se nemůžeme dočkat, až si zahra-
jeme! "  vzkazuje svým fanouškům frontman kapely SEBASTIAN 
Sebastian Navrátil.

Foto: Universal Music

Foto: Ag. Petřinová

Foto: Point s.r.o.

PŘEDNÁŠKA: DOBRÉ PROHRY 
– KDY NEÚSPĚCHY POMÁHAJÍ

DIVADLO: KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA
Co myslíte, máme v životě více výher nebo proher? I ti nejúspěšněj- 
ší lidé se přiznávají, že mají mnohem více neúspěchů než úspěchů. 
Akorát u nich ty kladné výsledky menšího počtu úspěchů „přebijí“ 
neúspěchy. Nejnovější motivační turné Iva Tomana.

Vynikající anglická komedie o tom, co všechno se může stát, když 
dvě sestry nenadále odjedou na společnou dovolenou a jejich 
muži zůstanou v Londýně bez dozoru. Pokus o celkem nevinný 
zálet se dvěma švagrům změní v nečekané dobrodružství plné 
napětí, humoru a překvapivých zvratů ohrožujících celou jejich 
další existenci. Hrají: Lukáš Vaculík, Roman Štolpa/ Robert 
Stodůlka, Hana Sršňová, Jana Galinová, Jaroslava Zimová a Len-
ka Lavičková/ Lucie Randáková. Pořádá: VIP Art company

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

24. 5. od 19:30 hod.
Vstupné:   380 Kč

10. 5. od 19:30 hod.
Vstupné: 430 Kč

21. 4. od 19:00 hod.
Vstupné:   499 Kč

6. 5. od 20:00 hod.
Vstupné:   300 Kč v předprodeji 

400 Kč na místě

Foto: DVD Litvínov
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Naše vratislavické volejbalové kadetky bojují v krajském přeboru po pro- 
blematičtějším covidovém průběhu soutěže nakonec o páté místo. Čeká 
nás už jen závěrečný turnaj všech týmů v Jablonci nad Nisou, kde se 
v přímých zápasech rozhodne, zda skončíme na pátém nebo horším místě. 
Celou dobu soutěže mírně stoupáme tabulkou (celkem 12 týmů). A i naše 
hra se zlepšuje, jen jako všechny týmy bojujeme s nedostatkem hráček na 
trénincích (nemoci, zaneprázdněnost, školní povinnosti). 

Naše nejmladší kategorie se po covidové přestávce dostávají do 
správného tréninkového tempa. Předškolní děti trénují jednou, školní 
dvakrát týdně. Součástí tréninků jsou cvičení podporující všeobecný 
tělesný rozvoj (skoky, obratnost, pády, kotouly, žebříky, kliky, běhy). Na ty 
navazuje cvičení s míčem přes síť. Začínáme trénovat i první herní cvičení. 
Je povzbuzující vidět radost dětí z pohybu.

Děkujeme všem přihlášeným na náš beachkemp Italia 2022. Ano, celý 
klub se připravuje na tuto naši každoroční beachvolejbalovou akci, která 
proběhne začátkem května za podpory naší ZŠ. Všechny beachvolejba-
lové skupiny od těch nejmenších po dospělé rodiče udělají první beach-
volejbalové údery právě zde. Následně budeme pokračovat na našich vra-
tislavických beach kurtech. A jako každoročně budeme organizovat plno 
aktivit: mládežnické a dětské turnaje pro příchozí, celorepublikový turnaj 
pro kadetky a juniorky, sérii beach turnajů O pohár Vratislavic nad Nisou 
pro dospělé (kategorie muži, ženy, mix). Přijďte si i Vy zahrát, povzbudit, 
pobýt, pomoci. Pomocná ruka při trénincích mládeže nebo při turnajích se 
vždy hodí.  Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách 
www.beachvratislavice.cz 

Jan Kvapil 

Start a cíl:  všechny kategorie v areálu koupaliště SLUNÍČKO ve 
Vratislavicích nad Nisou. 

Přihlášky:  zvýhodněné on-line registrace na www.runboteam.cz. 
Konec on-line registrací v neděli 24. 4. 2022. V den 
závodu omezeně dle kapacity v areálu koupaliště 
SLUNÍČKO. Závodní kancelář otevřena od 7:45 hodin.

Startovné:
• kategorie 0. - 10. (batolata, kluci/holky, žáci/žákyně) ZDARMA
• kategorie 11. – 18. trasa 5 km 200,- Kč do 24.4.2022
                  19. – 24. trasa 10 km 200,- Kč do 24. 4. 2022
Na místě od kategorie 11. navýšeno o 50,- Kč.
Šatny:  v převlékárně koupaliště SLUNÍČKO. Cenné předměty dejte 

prosíme do úschovy svým nestartujícím kamarádům. Za od-
ložené věci pořadatel neručí! Úschovna věcí není.

Ceny:  Věcné ceny pro první tři závodníky v kategorii a nejstaršího 
účastníka závodu. Medaile pro všechny účastníky předem 
přihlášené.

Prezence závodníků:  Dětské kategorie 0 – 10: od 7:45 do 9:00. 
Dospělé kategorie 11 – 24: od 10:00 do 
12:15.

Doprava:  tramvaj č. 11 a č. 5 Liberec - Jablonec n. N., výstup ve 
stanici Vratislavice - kostel. Potom 500 m do kopce směr 
koupaliště SLUNÍČKO. Ke koupališti bude vjezd vozidel 
omezen, parkování možné v okolí sídliště 
(cca 250 metrů ke startu). Dbejte pokynů pořadatelů.

Časový limit pro kategorie závodu 11. - 24. je 90 minut. Maximum 
účastníků u dospělé kategorie je 150 u 5 km a 150 u 10 km trasy.
Přepis účastníka možný z emailu registrace do 24. 4. 2022 na 
runboteam@gmail.com.

Miroslav Habel, RunBo Team

VRATISLAVICKÉ KADETKY 
V KRAJSKÉM PŘEBORU

MÍČOVKY TRÉNUJÍ

BEACHVOLEJBAL

Kadetky BV Vratislavice n. N., zleva J. Herešová, B. Straková, 
K. Beránková, N. Ďuroňová, M. Ďuroňová, Z. Přibylová, V. Bursová, 
N. Rychnová
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O víkendu 2. - 3. dubna začínají mistrovská utkání všech kategorií od 
mužů až po mladší žáky. Hned v sobotu se odehrají tři domácí zápasy 
na našem hřišti. Jako první vyběhnou ráno na trávník starší žáci, hned po 
obědě nastoupí dorost a celý den zakončí naše Áčko. V neděli pak ještě 
vstoupí do bojů naši mladší žáci, a to na hřišti soupeře. Družstva přípravek 
mají začátek sezóny ještě o něco posunutý a na trávníky vyběhnou až 
déle. Všemu předcházela zimní příprava, kde jsme odehráli několik pove-
dených zápasů. Tato příprava probíhala jako již několik let na UMT v Doubí 
a ve Vratislavicích Na Rozcestí. Ti menší využívají také naši sokolovnu. 
Přípravné zápasy jsme hráli se soupeři z celého kraje. K vidění byly výhry, 
prohry i remízy. Po zimě také prošlo jarní přípravou naše celé hřiště. Jako 
každým rokem je potřeba trávník odzimovat a takzvaně probudit. Probíhalo 
vyčesávání, hnojení a dosev trávy. Velkou novinkou jsou dvě nové brány. 
Spodní vjezdová a vrchní je nový vstup pro diváky. Celý vstup na hřiště 
je nyní ještě kvalitnější. Teď se již musíme soustředit na jarní kola ročníku 
2021/22. Budeme rádi, pokud nás navštívíte na našich zápasech 
a podpoříte hráče.

Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice 

Maestro-motion po dvouleté pauze konečně vyrazilo 26. března na 
svou první soutěž CZECH DANCE TOUR. Na tuto soutěž jezdíme 
pravidelně a letos se regionální kolo konalo v Ústí nad Labem. Zde jsme 
poprvé ukázali naše letošní streetové choreografie. Děti hobby se svou 
choreografií Backstreet girls vystoupily na soutěži úplně poprvé a hned 
jsme získali krásné zlaté medaile a postup na MČ. Naši junioři se svou 
choreografií Soldiers vyhráli bronzové medaile a také postupují na MČ. 
Myslím si, že začátek sezóny jsme odstartovali velice dobře, a doufáme, 
že se nám bude dařit stejně tak po celou dobu naší sezóny. Všichni 
jsme si to pořádně užili a já jsem na svoje tanečníky velice pyšná, 
protože po té pauze si konečně zaslouží opět cítit ten adrenalin, super 
atmosféru a radost z výhry.

Eunika Rucká

Klub cyklistů Pivovaru Vratislavice po dvouleté odmlce pořádá závody 
horských kol. Součástí budou i dětské závody, které jsou začleněny do 
MTB poháru Libereckého kraje. Ve Vratislavicích zazní startovní výstřel 
16. dubna. Závody dospělých kategorií a juniorů se pojedou v okolí 
pivovaru ve Vratislavicích nad Nisou. Dětské kategorie budou mít trasu 
připravenou v areálu pivovaru. První dětské kategorie odstartují už 
v 10:00 hodin. Trasy jsou připraveny už pro ty nejmenší na odrážedlech 
až po dospělé kategorie. Start hlavního závodu na velké trati v okolí 
pivovaru začne ve 14:00. V hlavním závodu nastoupí i kategorie mutan-
ti. Jde o divácky atraktivní kategorii, ve které se jede na jiných než MTB 
kolech a někteří závodníci jezdí i v kostýmech. Veškeré informace 
o celém seriálu naleznete na https://severmtb.webnode.cz/ a faceboo-
ku https://www.facebook.com/severmtb.

Iva Endrychová

ZAČÁTEK MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ 
TJ JISKRA

PRVNÍ MEDAILE PRO MAESTRO 
MOTION

MTB POHÁR LIBERECKÉHO KRAJE 
ODSTARTUJE VE VRATISLAVICÍCH 
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Odvezeme Vás 

k lékaři

na úřad

do nemocnice

na poštu

na rehabilitaci

na nákup potravin 

...tvoříme pro vás dobré místo pro život

773 584 374
www.vratislavice.cz

VRATISLAVICE EXPRES

Služba pro všechny občany Vratislavic nad Nisou, kteří 
jsou starší 60 let nebo jsou držiteli ZTP nebo ZTP/P. 
A dále i pro děti do 7 let s doprovodem dospělé osoby.

Vratislavice nad Nisou – 10 Kč/osoba/cesta
Liberec nebo Jablonec nad Nisou – 20 Kč/osoba/cesta

Rezervace v pracovních dnech od 8:30 – 11:00 a 12:00 – 13:00 hodin. 
Služba Vratislavice Expres je provozována v pracovních dnech 
od 6:30 – 14:30 hodin.

Od ledna jezdíme na nákup každý den v 8 a 12 hodin. 
Preferujeme okolní prodejny. Rezervujte si svůj přesný čas!

radiovratislavice.cz

www.radiovratislavice.cz 
www.radia.cz

Aplikaci radia.cz 
pro mobilní 
zařízení 
stáhnete na

skvělá hudba nonstop a bez reklam 

knižní novinky v IGI VRATISLAVICE informace o aktuálním počasí

rozhovory se známými osobnostmi polední menu restaurace Zámecká konírna

pozvánky na kulturní akce v KC VRATISLAVICE 101010 a našem regionu

zprávy z Vratislavic a okolí

tipy na výlety

JAK POSLOUCHAT 
NA POČÍTAČI
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