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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
s příchodem teplejšího počasí se příroda začíná 
pomalu probouzet a náš zámecký park se krásně 
zazelenal. Procházím jím téměř každý den a sleduji, 
kolik z Vás jej navštěvuje a využívá k nejrozličnějším 
činnostem. Ať je to procházka s kočárkem, krmení 
kachen v našem jezírku, piknik na dece nebo jen 
odpočinek na jedné z laviček, je zřejmé, že v něm 
trávíte čas rádi. A to mne velmi těší. Bez nadsázky 
ho lze považovat za chloubu v srdci Vratislavic. 
Abychom mohli tento krásný prostor nejenom udržovat, ale i patřičně rozvíjet, poprosili 
jsme o pomoc našeho garanta na zahradní úpravy Ferdinanda Lefflera. Cílem bylo vytvořit 
dlouhodobou koncepci, jak tento prostor udržet krásný i pro budoucí generace a jak 
zároveň citlivě obměňovat rostliny, které jsou na hraně životnosti. Na dalších stránkách 
zpravodaje Vám s hrdostí představujeme ukázky z připraveného projektu, s jehož realizací 
začneme již v letošním roce.

Velkou péči jsme v jarním období věnovali i našemu parku pro aktivní odpočinek. VAPARK 
neboli Vratislavický Active Park, prošel údržbou povrchů trailů. Vybudovali jsme nové cesty 
a revizí prošel stav vysázených stromů a keřů. Zároveň jsme v přilehlém lesíku ve spolupráci 
s Městskými lesy Liberec vybudovali dva zbrusu nové traily pro cyklisty. V těchto dnech 
ještě osazujeme lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. VAPARK bude na začátku 
května připravený na sezónu v novém kabátě.

Nový kabát dostane i fasáda budovy úřadu městského obvodu. Ta je na mnoha místech 
poškozena a zub času je na ní znát. V rámci této investiční akce vyřešíme opravou 
střechy i zatékání vody do vrchního patra objektu. Věřím, že navrátíme budově úřadu opět 
reprezentativní vzhled, který si bezpochyby zaslouží.

Svoji pozornost jsme zaměřili i na historicky nebezpečné provedení komunikace v ulici 
Nad Školou u pivovaru. Tato silnice, na které se kromě aut pohybují i chodci, je velmi 
úzká a v jednom místě také velmi nepřehledná. To jsme se rozhodli vyřešit. Nově komu-
nikaci rozšíříme, nebezpečný úsek narovnáme a přidáme chodník s veřejným osvětlením. 
Na přípravě této akce pracujeme již nějaký čas. Bylo nutné vyřešit vlastnické vztahy, 
jelikož sousední pozemky nejsou ve vlastnictví obce. Nyní se ale již můžeme pustit do 
práce. Výsledkem bude přehledná a bezpečná komunikace pro motoristy, pěší i cyklisty.

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
Studie obnovy zámeckého parku z dílny Atelieru Flera 

zahradního architekta Ferdinanda Lefflera
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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 18. května    
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 15. června a 27. července.   

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 6. června  
od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. 
Během prázdninových měsíců není poradna v provozu. Více infor-
mací 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 16. a 30. 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

Vratislavický zámecký park bude poslední květnový víkend pro širokou 
veřejnost uzavřen. Od pátku 27. května zde Kultura z. s. pořádá dvou- 
denní hudební festival - Majáles Liberec 2022. Vstupenky lze zakoupit 
v informačním centru v pátek a sobotu od 13:30 do 19:00 hodin. 
Omlouváme se návštěvníkům za dočasné omezení vstupu do parku. 
Relax v jeho krásném prostředí bude opět možný po dětském dnu 
v neděli 29. května. Děkujeme za pochopení! (red)

STUDENTSKÝ MAJÁLES DOČASNĚ 
UZAVŘE ZÁMECKÝ PARK
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Před dvěma lety jsme se známým českým krajinným 
architektem Ferdinandem Lefflerem z Atelieru Flera začali 
pracovat na úpravách veřejné zeleně ve Vratislavicích. 
V první fázi jsme se zaměřili na lokalitu VAPARKu a aktuálně 
se věnujeme zámeckému parku, který je ozdobou naší obce. 
Mnohým zdejším stromům je už více než sto let, a proto jsme 
nechali jejich stav prověřit pomocí elektronické diagnostiky, 
abychom přesně zjistili, které stromy už dožívají. Ferdinand 
Leffler na základě získaných dat pro Vratislavice připravil 
ucelenou koncepci budoucí výsadby, která postupně doplní 
a nahradí tu stávající. 

PRACUJEME NA OBNOVĚ 
ZÁMECKÉHO PARKU
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Součástí plánované revitalizace je 
i přidání mobiliáře a výstavba venkovní 
terasy u knihovny v IGI VRATISLAVICE. 
Již nyní jsme opravili část cestní sítě 
vedoucí od Zámecké konírny kolem 
rybníčku. Park je pro nás nesmírně 
důležitý a chceme ho zachovat ve 
skvělé kondici i pro budoucí generace, 
a proto je naším cílem, aby dál vzkvétal. 

Vedení obce
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Našemu parku je zhruba sto let. Jak 
z odborného hlediska hodnotíte práci 
zahradníků, kteří ho založili? 
Pro nás byl současný stav parku skvělým 
základem, protože je nejenom dobře 
založený, ale bylo o něj v průběhu let 
i dobře pečováno. Celá skladba zeleně byla 
navíc velmi vhodně vybraná, vysázené druhy 
přirozeně navazují na okolí.
Mnohé dřeviny jsou stále ve slušné kondici, 
novému parku dospělá zeleň dodá jedi-
nečnou atmosféru. 
Jak máte v plánu postupovat, aby se 
z něj za dalších sto let mohli těšit i naši 
potomci?
Práce krajináře je uvažovat v horizontech 
desetiletí. Už teď, když plánujeme vysadit 
nový strom nebo záhon trvalek, musíme 
myslet na to, jak bude strom vypadat za 
deset i čtyřicet let, které keře se rozrostou, 
co zanikne a čím to nahradíme. 
Jaká je Vaše vize? Na jaký park se 
můžeme těšit?
Park má potenciál, aby byl oázou vratisla- 
vické pohody. Kolem jsou krásné lesy, čistá 
příroda, kde si můžete vydechnout. Městský 
park proto musí kromě možnosti relaxovat 
pod korunami stromů přinášet ještě něco 
jiného. Má podporovat socializaci a městský 
život. Naším úkolem je propojit krásnou 
knihovnu od architektů Jiřího Janďourka 
a Ondřeje Nováka s parkem, a to nejenom 
logickými terasami a cestičkami, ale 
i výhledy, aby se knihovna stala součástí 

FERDINAND LEFFLER: 
„VE VRATISLAVICÍCH TVOŘÍME 
OÁZU POHODY.“

FERDINAND LEFFLER

-  renomovaný český zahradní a krajinný designér 
a zakladatel Ateliéru Flera

-  jeho projekty získaly řadu ocenění a lze je nalézt 
po celém světě

-  v České televizi měl vlastní pořad Ferdinandovy 
zahrady 

-  autor knih Zelené pokoje a Žijte ve své zahradě

parku a park součástí knihovny. Poloha par-
ku je trošku poznamenaná tím, že je blízko 
rušné ulice, určitě rušnější, než to bylo před 
sto lety. I s tím musíme v návrhu počítat.
Co vše plánujete v rámci úprav změnit 
nebo naopak zachovat?
Naše vize je využít a do nového návrhu 
začlenit dospělé stromové patro a podpořit 
ho lehkými strukturami moderních trvalko- 
vých záhonů. Chceme víc dostat do hry i ry-
bník, který je součástí parku. Pobřežní zónu 
zobytníme tak, že kolem vody vybudujeme 
dřevěná pobytová mola. V neposlední řadě 
doplníme park dalšími lavičkami, ať si každý 
návštěvník může v klidu posedět a rozjímat 
v přelétavém stínu vzrostlých stromů, nebo 
si nerušeně povídat s přáteli. 
Čím jste se nechal při návrhu inspiro-
vat?
Každodenní prací na jiných parcích a zah-
radách. Kdekoliv jsem, mám oči otevřené. 
Nejlepší zpětnou vazbu nám vždycky dají 
sami uživatelé veřejného prostoru.

Vratislavice jste navštívil už několikrát. 
Jak se Vám u nás líbí?  
Jezdím do Vratislavic moc rád. Zejména 
proto, že spolupráce mezi naším atelierem 
Flera a zastupitelstvem je nesmírně kon-
struktivní. Ve své podstatě je to pro mě ten 
nejlepší kontrast oproti zkušenostem, které 
jsem získal s jinými městskými úřady. Co se 
vymyslí a plánuje, se také hned začne dít. 
Pokaždé, když přijedu, vidím něco nového, 
že jsme zase o krok dál.
Všiml jste si během svých návštěv 
nějaké lokality, kromě těch, na kterých 
pracujete, která by také potřebovala 
Vaši péči?
Těším se, že se třeba časem dostaneme 
ve Vratislavicích k úpravám kolem hlavní 
silnice. Je to rušná komunikace, která 
prochází Vratislavicemi a vede mimo jiné 
kolem místního úřadu. Zasloužila by si 
zklidnit zelení. Když bude prostor, rádi se 
takového úkolu zhostíme.

Kateřina Hladíková
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Téma setkávání:

• Jak zvládat svého psa na vodítku
• Základní poslušnost – sedni, lehni, zůstaň
• Přivolání
• Socializace – pouštění psů z vodítek
• Vzdělávání se o psích signálech
• Ostatní souvislosti 

Správná péče není jen o tréninku, ale zahrnuje i úklid 
po svých mazlíčcích.

Pavla Polymnia – Psí souvislosti – jasná komunikace se psem 
www.psisouvislosti.cz

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS A VAŠE MAZLÍČKY 
PRAVIDELNÉ SKUPINOVÉ CVIČENÍ SE PSY

OBEC

V rámci prevence problémového chování psů jsme se rozhodli 
podílet na projektu socializačních setkávání a výcviku psů.
Zájemci o výcvik se mohou dostavit do „parku pro psy“ v areálu 
VAPARKu, v pátek 13. 5. v 17:00, kdy proběhne rozdělení týmů 
do skupin. Setkání budou poté probíhat pravidelně od soboty 
14. května do 25. června 2022.
Zvýhodněná cena s příspěvkem MO pro obyvatele Vratislavic 
v balíčku 6 lekcí – 600,- Kč nebo jednorázově po domluvě – 
125,- Kč. Počet míst ve skupinách je omezený na max. 6 – 8 
osob. Čeká Vás teorie, praxe, vlídné vedení a psychická podpora 
a spolupráce celé skupiny. Vstup do skupiny je podmíněný před-
chozím osobním setkáním s Pavlou.
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ROZŠIŘUJEME PRO VÁS 
KOMUNIKACI U PIVOVARU

INSTALUJEME NOVÁ STANOVIŠTĚ 
PRO KONTEJNERY

Zahájili jsme opravu komunikace v ulici Nad Školou v úseku 
od pivovaru směrem ke hřbitovu. Dlouhodobě nepřehledný a nebez-
pečný úsek mezi pivovarem a mostem přes silnici I/14 rozšíříme 
a narovnáme. Pro zvýšení bezpečnosti chodců úsek navíc doplníme 
novým perkovým chodníkem a veřejným osvětlením. Oprava potrvá 
přibližně tři měsíce a vyžádá si pouze krátkodobou uzavírku z důvodu 
pokládky nového asfaltového povrchu. O termínu uzavírky Vás budeme 
předem informovat prostřednictvím obvyklých informačních médií – 
facebooku, webu nebo na stránkách zpravodaje. Omlouváme se za 
dočasná omezení způsobená opravou komunikace.

Vedení obce

V souladu s péčí o veřejný prostor považujeme za žádoucí věnovat 
pozornost stanovištím pro komunální a separovaný odpad. Často 
se jedná o neuspořádaná a nevzhledná místa. To se snažíme 
změnit. V rámci pilotního projektu jsme oslovili studenty architektury 
se zadáním na vzhledově i funkčně vyhovující stanoviště pro kontej- 
nery. Po několik měsíců testovaný prototyp se osvědčil. Proto jsme 
v posledním dubnovém týdnu instalovali zbrusu nové stanoviště pro 
3 nádoby na komunální odpad o objemu 1100 l do Dlážděné ulice. 
Postupně bychom chtěli pokračovat v obnově dalších odpadových 
stanovišť.  

Vedení obce

OPRAVUJEME FASÁDU 
VRATISLAVICKÉ RADNICE 
S ohledem na nevyhovující stav vnějšího opláštění budovy 
radnice jsme přistoupili k jeho opravě. Součástí rekonstrukce 
fasády je oprava elektro rozvodů i částečná oprava střechy, která 
vyřeší zatékání do objektu. Všem občanům se tímto omlouváme 
za dočasná omezení způsobená pracemi, které budou dokončeny 
v průběhu letních prázdnin.  

Vedení obce

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Druhé zasedání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 
se uskutečnilo ve středu 13. dubna v hlavním sále Kulturního centra 
VRATISLAVICE 101010. Zastupitelům bylo ke schválení předloženo 
osmnáct bodů. Představitelé obce mimo jiné projednali výroční 
zprávy o činnosti Policie ČR a Městské policie Liberec za rok 2021, 
druhé rozpočtové opatření roku 2022 nebo poskytnutí dotace na 
letošní rok pro vratislavické hasiče.  

Kateřina Hladíková
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Zvonička v ulici Za Tratí byla postavena v roce 1925. O svůj zvon 
přišla kolem roku 1975. Mimo jiné i díky přání sousedů jsme 
nechali vyrobit zvon nový, který jsme na konci dubna vrátili na 
své původní místo. Pětašedesátikilový bronzový zvon o průmě-
ru téměř půl metru je zasvěcen českému zemskému patronu 
svatému Janu Nepomuckému a na svém těle má vyobrazen znak 
Vratislavic. Běžte se na něj podívat, je to vážně pěkný pohled. 

Vedení obce
Foto: J.Appeltauer

NAŠE ZVONIČKA MÁ 
ZPĚT SVŮJ ZVON

Archiv: Ondřej Marčák



10

Vratislavický zpravodaj OBECUDÁLOSTVratislavický zpravodaj

VRATISLAVICKÉ 
VELIKONOCE 2022
Po dvou letech jsme mohli opět uspořádat oblíbenou akci 
Vratislavické Velikonoce. Mezitím jsme stihli dostavět budovu 
nové Knihovny a spolkového centra IGI VRATISLAVICE, která 
příhodně navazuje na naše Kulturní centrum VRATISLAVICE 
101010 a dotváří pomyslné centrum Vratislavic. Proto se nabízelo 
uspořádat akci právě v tomto místě. V sobotu 9. dubna se 
prostranství před IGI VRATISLAVICE zaplnilo dětmi i dospělými 
a v průběhu celého odpoledne jsme tu uvítali na tisícovku 
návštěvníků. Odpoledne plné velikonoční zábavy zpestřil jarní 
koncert dětí ze všech vratislavických mateřských škol. Součástí 
doprovodného programu byly tvořivé dílničky pro děti a rodiče, 
kde si bylo možné vyrobit upomínkové dekorace, květinovou 
výzdobu, uplést pomlázku nebo si pořídit keramické ozdoby 
z dílny Domova seniorů Vratislavice. Na akci nechyběly stánky 
s občerstvením a velikonoční trh s nabídkou regionálních produktů. 
  

Text: Kateřina Hladíková 
Foto: Petra Menclová
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LESOPARK SE PROMĚNIL 
V ČARODĚJNICKÝ 
POHÁDKOVÝ LES
Brána do pohádkového světa se ve Vratislavicích otevřela 
v sobotu 30. dubna odpoledne. Pro naše nejmenší Vratislavičáky 
jsme u prolézacího hradu v lesoparku připravili čarodějnickou 
trasu plnou kouzelných bytostí, pro které musely plnit zapeklité 
úkoly. Pro děti bylo přichystáno i oblíbené malování na obličej 
a mohly si s rodiči také opéct uzeninu na připraveném ohništi. 
Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka v podvečer ocenil nejzdařilejší 
čarodějnické kostýmy a originální lampiony. Na své si samozřejmě 
přišli i dospělí, pro které byly k dispozici stánky s občerstvením 
a příjemným zpestřením byl i koncert country kapely Ferles 
Band. Ještě před setměním byla na louce pod areálem VAPARK 
zapálena velká vatra. Věříme, že jste si letos s námi tajemnou 
filipojakubskou noc užili.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Petra Menclová

Vratislavický zpravodajUDÁLOST
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Zapište si do kalendáře 20. srpna:
VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI, BEN CRISTOVAO, NO NAME, 
vychytaný doprovodný program, vstup zdarma! 

NO NAMEBen Cristovao

Přijďte podpořit ve středu 11. května 
do naší knihovny v IGI VRATISLAVICE 
26. ročník celonárodní veřejné sbírky 
Český den proti rakovině. Je to nejstarší 
sbírka v ČR, která se pravidelně koná již 
od roku 1996. Hlavním tématem letošní 
sbírky je prevence nádorů děložního čípku 
a varlat. V knihovně proběhne prodej 
žlutých kvítků (tentokrát se stužkou fialové 

barvy ) a budou se rozdávat letáčky s informacemi o pre-
venci rakoviny. Zakoupením kytičky v minimální hodnotě 
20,- Kč umožníte Lize proti rakovině Praha plnit své poslání: 
šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologic- 
kých pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat 
k vybavení onkologických pracovišť.

 knihovnice

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 
2022

OPĚT PRO VÁS PŘIPRAVUJEME 
VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI
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POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ KONCERT UKLIĎME VRATISLAVICE
Srdečně Vás zveme na školní koncert, který se koná 7. června 2022 
v "Desítkách" od 17 hodin. Těšit se můžete na školní kapelu Sound-
breakers a na vystoupení žáků prvního i druhého stupně. Jsme rádi, 
že se opět můžeme setkat tváří v tvář.

Mgr. Aleš Benda

V pátek 8. dubna se konal úklid Vratislavic. Deštivé studené 
odpoledne neodradilo 14 dobrovolníků, kteří přidali ruku k dílu. 
S přibývajícími nálezy, které jsme našli během cesty okolo sídliště, 
bychom „vybavili“ celou domácnost. Nejkurióznějším nálezem 
byl bezpochyby počítač a batoh plný drátů a odpadků. Co se 
týká počtu, pomyslně vyhrály cigaretové nedopalky. Všem, kteří 
pomáhají, upřímně děkuji. 

Mgr. Jana Zástěrová

V pondělí 11. dubna se třídy 1.A a 9.D vydaly na hřiště Na Rozcestí, 
kde si deváťáci připravili pro své mladší spolužáky velikonoční sportovní 
den. Děti, které byly rozděleny do skupin, chodily po sedmi připravených 
stanovištích a plnily různé úkoly s velikonoční tematikou – např. hon 
na zajíce, házení vajíčkem do košíku, běh s vajíčkem na lžíci, skákání 
v pytlích. Za každou soutěž dostaly písmenko. Nakonec z těchto 
písmenek složily slovo „kraslice“ a ty potom hledaly v poslední hře – egg 
hunt. Deváťákům se stanoviště moc povedla a celý den doprovázený 
sluníčkem si všichni užili. 

E. Svatošová, A. Kulišová z 9.D

V pátek 18. března proběhla v celé republice matematická soutěž 
Matematický klokan. Na 1. stupni se psaly dvě kategorie - 2. a 3. 
třídy Cvrček, 4. a 5. třídy Klokánek. Ve Cvrčkovi nejlépe uspěli Filip 
Janeček, Robin Nevole, Adéla Vršťalová a Antonín Burde. V kate-
gorii Klokánek byli nejlepší Adam Flejberk, Nikolas Pánek a Ondřej 
Čmelík. V kategorii 6. - 7. tříd dosáhli na medailová umístění Jakub 
Šebelka, Matěj Matula a Veronika Pustková. V nejvyšší kategorii 
8. - 9. tříd si nejlépe vedli Alena Martincová, Petra Macková a Filip 
Devera. Děkujeme všem za účast a držíme palce do dalších soutěží.

Mgr. Zuzana Vraná, Mgr. Helena Šerhantová

SPORTOVNÍ VELIKONOCE

MATEMATICKÝ KLOKAN

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST
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ZDRAVÁ SVAČINA

BAREVNÉ JARO

Nejen učení, ale i vaření a zdravá ochutnávka. Páťáci si, v rámci výuky 
o zdravé výživě, přinesli z domova spoustu ovoce, zeleniny a jiných přísad. 
Krájeli, vařili, míchali, a nakonec všichni vytvořili zdravou a chutnou svačinu. 
Dobrou chuť.

5.D a tř. uč. Mgr. Martina Novotná

Třetí a páté třídy se v rámci projektového dne "Barevné jaro" oblékly do 
zelené, modré, červené, žluté a oranžové barvy. Na různých stanovištích 
si děti vyzkoušely spoustu nových věcí.  Nabarvily vajíčka, naučily se 
velikonoční koledy, vybojovaly body v soutěži Riskuj a vyrobily si svou 
jarní svíčku. Určitě si odnesly spoustu zážitků. 

Děti 3. a 5. tříd a třídní učitelky

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



JUBILANTI

BŘEZEN 2022  

DUBEN 2022  

  75 let 
Josef Jirsák

70 let 
Arnošt Preisler   

Jan Šír 
Dagmar Čížová 
Jaroslav Kupec

Stanislav Janeček
Jindřich Ullrich 

  

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

11. 5. 2022  
SRAZ 7:00

Vratislavice – restaurace Svoboda - Kolín 
vedoucí paní Seidlová, autobusový zájezd

18. 5. 2022
ODJEZD 9:30

ČSAD Liberec, Hranice – Vidlák – Sedmihorky 
vedoucí pan Pánek, náročnost 2

25. 5. 2022  
ODJEZD 8:31

ČD Liberec 
Bělá u Staré Paky – Lomnice nad Popelkou 

vedoucí pan Janků, náročnost 2

1.6. 2022 
ODJEZD 8:02

ČSAD Liberec
Na Špici – Rotštejn – Klokočí – Dolánky 

vedoucí pan Hauptman, náročnost 3

8. 6. 2022  
SRAZ 7:00

Vratislavice – restaurace Svoboda
Spreewald – lodičky, lužický park kamenů 

vedoucí pan Ročňák, 
autobusový zájezd, Německo, Eura

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

JARNÍ AKTIVITY SENIORŮ
I když to tak venku vždy nevypadá, jaro je tu se vším, co k němu 
patří. Je také o důvod víc opět se vrátit k delším vycházkám do 
přírody. Jako první jsme zvolili výlet do Zahrádek u České Lípy a do 
Pekelského údolí. Přestože všechny dostupné informace hovořily 
o tom, že čas kvetoucích bledulí je již minulostí, na místě jsme 
s radostí zjistili, že tomu tak vůbec není a bledule dále k našemu 
potěšení stále hojně kvetou. Na další výlet jsme vyrazili do obcí 
Březina a Olšina, odkud jsme vystoupali do skal pod vrchol Mužský, 
kde již začínaly kvést jabloně a třešně. Ze skalních vyhlídek jsme 
se pokochali pohledy na probouzející se přírodu v okolí Mnicho-
va Hradiště, Svijan a Turnova. Následující týden jsme se vydali do 
Bílého Kostela a odtud přes Chotyni a Grabštejn do Hrádku nad 
Nisou. I když nám počasí příliš nepřálo, výlet jsme si užili. Oproti 
zimním vycházkách se nám zvětšují počty účastníků, vždy nás bylo 
více jak 20. Očekávám, že se postupně přidají i další. Určitě se 
budeme těšit na setkání při dalších výletech.
 

Za turistický spolek seniorů Antonín Ročňák

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST
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80 let 
Miluše Břízová 

Ludmila Maříková  
  85 let 

Eva Vašíčková 
 91 let 

Julie Matoušová 
Věra Škodová  

       

V rámci Klubu vratislavických seniorů jsme připravili sérii dvouhodi-
nových 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 26. 5. a 2.6., 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
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KVĚTEN V ZAUHLOVAČCE
Milí vratislavičtí čtenáři,
po dvouleté koronavirové pauze letos opět u věže chystáme rodinný 
kulturní festival Otevíráme Zauhlovačku vol. 5. Letošní Otevíračka 
proběhne v sobotu 11. června 2022. Jako v předchozích letech bude 
akce tematicky laděna. A vzhledem k tomu, že tyto dva pandemické roky 
jsme trávili úpravami a přestavbou Dílny Zauhlovačky, která funguje jako 
veřejná řemeslná dílna a re-use centrum nábytku, je téma jasné: 
Re-use! Re-use, česky „znovu použití“, je směr, kdy pro nevyužívaný 
a odpadový materiál (výrobky), věci denní potřeby hledáme nové využití 
namísto jejich likvidace. Totéž náš spolek dělá i se samotnou věží – 
Zauhlovačkou. Pro opuštěnou věž hledáme nové využití, náplň, aby 
znovu ožila. A právě Otevíračka je její největší oživovací akcí. Těšit se 
s námi můžete na vystoupení menších i větších kapel, na divadelní 
a taneční představení, na prohlídky věže s tematickou instalací, na 
re-use umělecká díla i dětské recyklační dílničky. Festival Otevíráme 
Zauhlovačku bude již tradičně benefiční akcí. Peníze vybrané na 
vstupném budeme opět vracet do věže – letos budeme peníze vybírat 
na vytvoření interaktivní naučné tabule, která bude zdobit prostranství 
před věží. Díky ní se kdokoli, místní, přespolní i náhodní kolemjdoucí 
dozví, k čemu věž s kotelnou sloužila.
Kromě příprav festivalu chystáme v Dílně několik květnových kurzů, 
přihlásit se můžete přes náš email kurzy.zauhlovacky@email.cz:
14. 5. (SO) 9:00 – 17:00 KURZ RENOVACE NÁBYTKU – možnost 
opravit si vlastní nábytek za pomoci a rad lektora; po domluvě lze koupit 
nábytek v našem skladu.
15. 5. (NE) 10:00 – 14:00 KURZ VÝROBY VYVÝŠENÝCH TRU-
HLÍKŮ – kurz je šitý na míru všem zahradnicím a zahradníkům, kteří ne-
mají na své zahradě dostatek místa pro svoji pěstitelskou vášeň. Truhlíky 
budou z opalovaného dřeva, které je tak zakonzervované a k tomu má 
velmi estetický vzhled. Z kurzu si každý účastník odveze svůj vyvýšený 
truhlík o rozměrech palety. Bude možnost vyrobit si i truhlíky menší, třeba 
na balkon. (Ve stejný den bude u věže a Dílny probíhat jarní zahrád-
ková brigáda. Každý pracovitý dobrovolník je srdečně vítán. Společně 
vyrobíme truhlíky před Dílnu a věž, zasadíme bylinky i zeleninu, vyměníme 
si své zásoby semínek a založíme nový kompostér).
21. – 22. 5. (SO, NE) 9:00 – 15:00 KURZ ČALOUNĚNÍ JED-
NODUCHÝCH KŘESEL – za pomoci lektora si můžete očalounit jed-
noduchý typ vlastního křesla (po domluvě lze koupit křeslo v našem skladu).
28. 5. (SO) 17:00 proběhne ve věži galavečer – SLAVNOSTNÍ 
PREMIÉRA VIDEOKURZŮ KVÁSKOVÉHO PEČENÍ HOLEK 
Z JAKOPEKAR.CZ, těšit se můžete na ochutnávku kváskového pečiva 
a pro zájemce kvásek s sebou.
  Text: Kateřina Pořízová

Foto: archiv AvantgArt, z. s. 

V pátek 22. dubna pořádal Český svaz včelařů – ZO Vratislavice 
členskou schůzi. Členové probírali stav včelstev po vyzimování, nutnost 
objednání přípravků na podzimní ošetření a přivítali nové členy. Násle-
dovala přednáška doktora Jiřího Marxe, včelařského odborníka Pra-
covní skupiny nástavkových včelařů. Tématem přednášky byl přirozený 
život včel, možnosti přirozeného chovu v úlech a chov matek z vajíček. 
Přednášky se zúčastnilo bezmála 60 návštěvníku a v jejím závěru se 
vedla živá diskuse. Včelaři z Vratislavic nad Nisou by touto cestou chtěli 
poděkovat městskému obvodu za finanční podporu a zároveň chtějí 
pozvat širokou veřejnost na další prezentace, které budou zveřejňovány 
ve Vratislavickém zpravodaji i na stránkách www.vcelarivratislavice.cz.
  

Jiří Gajdoš – jednatel ZO ČSV Vratislavice

MP Liberec přijímá nové strážníky. Více podrobností pro uchazeče 
o pracovní pozici strážníka najdete na webu městské policie.

Daniela Bušková, MP Liberec

Přijmeme nové 
strážníky
Nabízíme
» Náborový příspěvek
» Odpovídající fi nanční ohodnocení
» Perspektivní a stabilní zaměstnání
» Sociální volno
» Benefi ty v péči o zaměstnance

Více informací:
1. máje 108/48, 460 07, Liberec 3
tel: 488 578 111

www.mpliberec.cz
e-mail: mestska.policie@mp.liberec.cz

SETKÁNÍ VČELAŘŮ 
VE VRATISLAVICÍCH
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       VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

Nevidím ani tmu - Aleš Palán - Málokdo projde životem bez
šrámů. Na někoho je toho ale naloženo tolik, že si říkáme, jak to jen
může unést? S šesti ženami, které si v životě vytáhly černého Petra,
hovořil známý publicista Aleš Palán. Jsou to rozhovory o těch 
nejtěžších věcech, jaké mohou člověka potkat, přitom nejsou 
o bolesti a zklamání. Jsou o síle, která se rodí až v průběhu boje, 
a o naději, která je pevná tehdy, pokud je zkoušená. Rozhovory 
doprovázejí fotografie přední české fotografky Alžběty Jungrové.

Sliz – David Walliams - Vítejte na jednom zvláštním ostrově…
Je malý, hezký, jen kdyby tu nebydlela ta spousta příšerných
dospělých. Školu, park, ba i hračkářství mají na starost lidé, kterým
nic neudělá větší radost, než když můžou nějakému dítěti znepříjem-
nit život. Dokonce i místní zmrzlinářské auto patří zlotřilému manžel-
skému páru, který dětem zmrzlinu… jen si to představte… krade! 
A celý ostrov vlastní ta nejhorší osoba ze všech – teta Hilda 
Hamižná! Někdo tomu už musí udělat přítrž! Ale kdo najde dost 
odvahy?

knihovnice

Animovaný příběh nepravděpodobného přátelství myšky Šupito 
a lišáka Bělobřicha. Vstupné: 50 Kč

Celovečerní dokument Viktora Kuny o kráse Jizerských hor.
Vstupné: 100 Kč

Sedmý celovečerní film nezávislého amerického filmaře Billa 
Plymtona. Film uvádíme v rámci festivalu Anifilm Liberec 2022.
Vstupné: 100 Kč

Výběr z klasických večerníčků střihačky Jiřiny Péčové. Film 
uvádíme v rámci festivalu Anifilm Liberec 2022. Vstupné: 50 Kč

PROGRAM

8/5/10:00    Pohádka: MYŠI PATŘÍ DO NEBE

12/5/19:30    Filmový klub: JIZERSKÉ HORY

13/5/19:30    Filmový klub: ANIFILM - ŠÁLENÍ

14/5/18:00    Pohádka: ANIFILM – POHÁDKY 

STŘIŽENÉ DĚTEM NA MÍRU

Foto:anifilm.cz

Foto: Dechhor

Foto: CinemArt

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

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

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

Foto:T. Šíma
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA? 
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

KONCERT: VINESONG – LIVE IN CONCERT
DIVADLO: CAVEWOMAN 

Komedie o mnohdy neuvěřitelných vztazích mezi lidmi. 
Pořádá: VIP Art Company.

Legendární mezinárodní kapela VINESONG zpívá v jazycích 
zemí, kde právě účinkují, u nás tedy v češtině. Přijďte zažít 
hluboký hudební i spirituální zážitek s gospel a worship hity i 
novinkami. Pořádá: Apoštolská církev, křesťanský sbor Liberec.

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na 
volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se 
s hrdinkou představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás 
trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamý- 
šlí nad věčným soubojem obou pohlaví. Pořadatel: Point s.r.o.

Foto: VIP Art Company

Foto: Vinesong

Foto: Point s.r.o.

PŘIPRAVUJEME: VRATISLAVICKÉ 
KULTURNÍ LÉTO

DIVADLO: KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA

Divadelní klasika, autorská představení, koncert a letní pohoda pod 
širou oblohou v atriu KC VRATISLAVICE 101010.

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

2. 6. od 19:30 hod.
Vstupné:   430 Kč

4. 6. od 18:00 hod.
Vstupné:   Dobrovolné

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

10. 5. od 19:30 hod.
Vstupné: 430 Kč

20. 6. - 24. 6. od 19:30 hod.

Foto: DVD Litvínov
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V těchto dnech dokončujeme úpravy v našem volnočasovém 
areálu VAPARK. Finišují se povrchy dvou nových lesních trailů 
včetně stoupacího trailu, instalujeme lavičky, koše, stojany na kola 
i značení cest. Kolem centrální pobytové louky také vznikla úplně 
nová cestní síť pro pěší. Zároveň jsme po zimě provedli údržbu 
povrchu pumptracku a původních trailů. Plánované otevření areá-
lu pro veřejnost je v průběhu měsíce května. O přesném termínu, 
který je vzhledem k charakteru dokončovacích prací závislý také 

Na 28. ročník se registrovalo více než 500 běžců od malých 
batolat až po seniory, kterým přálo příjemné počasí. Do cíle 
nakonec doběhlo 474 závodníků, a to byl rekordní počet všech 
dosavadních ročníků. Zatímco nejmenší děti běhaly trasy od 50 do 
300 m v areálu koupaliště Sluníčko, ty větší soupeřily na trasách 
600 až 1800 m v jeho okolí. Junioři a dospělí se vydali na náročné 
trasy 5 a 10 km přes louky a lesy do kopců prosečského hřebene. 
Absolutním vítězem běhu na 10 km o Pohár starosty Vratislavic 
nad Nisou, který je součástí závodu Vratislavický Běhoun, se stal 

ÚPRAVY VE VAPARKU SE BLÍŽÍ DO FINÁLE

PO 3 LETECH SE OPĚT KONAL OBLÍBENÝ ZÁVOD 
VRATISLAVICKÝ BĚHOUN ZALOŽENÝ JIŽ V ROCE 1988

na počasí, Vás budeme informovat prostřednictvím webu 
a facebookového profilu městského obvodu. Více než kilometr 
nových tratí a spousta novinek v areálu si ale žádají i slavnostní 
otevření, a to je plánováno u příležitosti Dětského dne ve Vrati-
slavicích dne 29. 5. 2022. 
Těšíme se na Vás!

Ing. Ivan Zimmel
manažer projektu VAPARK

Zbyšek Lhota z Eleven Run Teamu v čase 41:58 a o pouhých 
12 s zaostal za rekordem trasy z roku 2018. Nejstarším účast-
níkem byl Ivan Charypar, který běžel 5 km trasu. Do Síně slávy 
Vratislavického Běhouna 1988 - 2022 byl uveden Zbyněk Nýdrle. 
Výsledky závodu a bohatou fotogalerii naleznete na stránkách 
www.runboteam.cz. Velmi děkujeme všem závodníkům i fanouškům 
za úžasnou atmosféru, kterou vytvořili, partnerům a sponzorům Vra-
tislavického Běhouna za podporu a městskému obvodu za skvělou 
spolupráci. 

Miroslav Habel za pořádající RunBo Team.
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Vratislavické volejbalové kadetky v juniorské soutěži krajského přeboru 
získaly celkově 2. místo. Celou sezónu 2021/22 jsme turnaj po turnaji 
zlepšovali svoji hru i výsledky. Během dlouhodobé soutěže velmi 
pomohly všechny hráčky týmu. Poslední finálový turnaj se odehrál 
v Městské hale v Jablonci n. N., kterým jsme prošli se dvěma výh-
rami a jednou porážkou od juniorek Turnova. Na konci turnaje jsme 
zaslouženě převzali stříbrné medaile krajského přeboru. Za BV Vrati-
slavice n. N. hrály: M. a N. Ďuroňovy, B. Straková, J. Herešová, 
V. Bursová, K. Beránková, A. Daňhelová, J. Dousková, N. Rychnová, 
E. Sedlaříková, Z. Přibylová a K. Jachanová, trenér J. Kvapil.  

Mladší kategorie hrají beachvolejbalovou soutěž Podještědské ligy 
v různých kategoriích. Poslední turnaj se odehrál 3. 4., kde jsme se podíleli 
i na organizaci. V kategorii U10 jsme obsadili 1. - 5. místo, v U12 3. místo, 
v U 14 pak 3., 4., 6. a 7. místo a v kategorii U16 5. místo. Podrobnější 
informace o všem vratislavickém volejbalovém dění najdete na našich 
webových stránkách www.beachvratislavice.cz.  

Jan Kvapil

Děvčata z Akademie sportu Liberec vyrazila na první závody. Stepařky 
s názvem Formule do Jičína 19. 3., odkud si přivezly stříbro. Ostatní 
aerobičky jely poměřit své síly do Prahy 23. 4., odkud si Skejťačky se 
svojí Show odvezly bronz, nejmladší pětičlenný tým si odvezl ve 
sportovním aerobiku zlato a rovněž zlato pětičlenný tým starších 
s názvem Stars. Ve sportovním aerobiku se ukázalo během celého dne 
několik jednotlivkyň, dvojic a trio. I v těchto kategoriích holky získaly 3x 
bronz. Jmenovitě naleznete všechny úspěchy závodnic na našem webu. 
Chceš-li se zapsat do našeho týmu, neváhej nás kontaktovat. V létě 
proběhne akademie, kde se děvčata budou rozřazovat do soutěžních 
složek. Více na webu: akademiesportuliberec.cz

Za trenérky aerobiku Michaela Žďárská 

V březnu jsme se zúčastnili dvou závodů. V Krásném Lese, kde soutěžili 
jak mladší, tak i starší žáci, v disciplínách požární útok na sucho, štafeta 
dvojic, štafeta 5 x 20 a uzly. Z této soutěže jsme medaile nepřivezli, ale 
děti si to užily, po zimě to bylo takové nastartování. Druhá soutěž byla 
v Dlouhém Mostě, kde už mladší žáci vybojovali bronz! Kluci nám udělali 
obrovskou radost. Závodilo se opět v požárním útoku na sucho, který 
nebyl klasický, na nějž jsou děti zvyklé, ale byl trochu upravený. Útok 
byl více podobný klasickému zásahu hasičů. Máme tedy mezi sebou 
další nadějné hasiče. Styl tohoto závodu se nám moc líbil a děkujeme 
kolegům za zorganizování.

Za SDH Vratislavice Nicole Rolantová

STŘÍBRNÉ KADETKY

ŽÁKYNĚ, ŽÁCI

VRATISLAVICKÉ AEROBIČKY NA 
PRVNÍCH ZÁVODECH BODOVALY

MÁME MEDAILI!
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Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST

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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