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NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit novou pracovní a profesní
poradnu Centra Kašpar v multimediálním sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní
poradci Vám tentokrát budou k dispozici v pondělí 19. března od 9:00 do 11:00
hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny jsou 16. dubna
a 21. května. Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 21. března od 15:00 do 17:00 hod.
Případní zájemci se musí předem objednat na telefonním čísle 482 428 810.
Následující termíny poradny jsou 16. dubna a 16. května.

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 19. března od 14:30 do 17:00 hod. Do poradny je nutné se
s předstihem objednat u paní Kalferstové v kanceláři matriky nebo na tel.: 482 428 818.
Nadcházející termíny jsou 16. dubna a 21. května.

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.

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.: 482 428 810-811
e-mail: vratislavice@vratislavice.cz
web: www.vratislavice.cz
Technické středisko Vratislavice n. N.
tel.: 485 161 077 nebo 775 080 702

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE
tel.: 737 278 809 nebo 156

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KANCELÁŘI STAROSTY
Každá první středa v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin
(je nutné se předem objednat na tel.: 482 428 810)

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL vratislavice@vratislavice.cz
POŠTA Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N., Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30
FACEBOOK Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

POJĎTE S NÁMI PRACOVAT
PRO VRATISLAVICE
Hledáme posily pro náš tým na tyto pozice:

SPRÁVCE HŘBITOVA
PRACOVNÍK TECHNICKÉHO STŘEDISKA
Bližší informace získáte na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista
nebo na telefonním čísle 482 428 810.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První letošní zasedání zastupitelstva MO
Liberec - Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve středu 14. února v hlavním sále
KC VRATISLAVICE 101010. Reprezentantům obce bylo ke schválení předloženo celkem dvaadvacet bodů. Kromě
rozpočtových opatření zastupitelé přijali
téměř třicetimilionovou dotaci na výstavbu
a vybavení Mateřské školy na Nové Rudě
nebo odsouhlasili letošní plán oprav výtluků komunikací a chodníků.

zprávy o činnosti obvodního oddělení Policie

Po schválení programu dostali prostor k diskusi
přítomní občané. Ti se dotazovali na možnost
instalace retardéru v Donské ulici, zajímali se
o plánovanou výstavbu v lokalitě Nová Ruda
a případný dopad na životní prostředí související
s její realizací. Dalšími body jednání byly výroční

úklidu a oprav výtluků komunikací a chodníků.

ČR ve Vratislavicích nad Nisou a Městské
policie Liberec za rok 2017. Poté zastupitelé
schválili zápisy z jednání finančního výboru.
Dále byly představeny detaily posledního
loňského a prvního letošního rozpočtového
opatření a zastupitelstvo následně materiál
přijalo. Dalším projednávaným bodem byla
dotace z rozpočtu na rok 2018 pro vratislavické dobrovolné hasiče. Zastupitelé
posléze odsouhlasili letošní plány jarního
Projednali také smlouvu týkající se prodloužení vodovodu a kanalizace v Pobočné ulici
a přijali téměř třicetimilionovou dotaci na
výstavbu a vybavení Mateřské školy na Nové

členů zastupitelstva, komisí a výborů a přijali
vyhlášku statutárního města Liberec, kterou se
vymezují školské spádové obvody. Dále doporučili Statutárnímu městu Liberec zamítnout
čtyři návrhy změny územního plánu od vlastníků
pozemků, protože příprava nového územního
plánu je už v pokročilé fázi. Projednány byly
i informace kontrolního výboru a v závěru
vyřízeny náměty a připomínky zastupitelů
z předešlého zasedání.
Detailní informace o průběhu zastupitelstva
a jak konkrétně hlasovali jednotliví představitelé obce, naleznete na webových stránkách
www.vratislavice.cz v sekci Orgány městského
obvodu/Zastupitelstvo městského obvodu/
Zápisy Zastupitelstva.

Kateřina Hladíková

Rudě. Zastupitelé schválili návrh odměňování

VE VRATISLAVICÍCH UČÍ
NEJOBLÍBENĚJŠÍ KANTORKA
LIBERECKÉHO KRAJE
Třídní učitelka vratislavických
páťáků Jitka Hübnerová se díky
svému osobitému přístupu
a vztahu k dětem stala vítězkou
regionálního kola jubilejního 25.
ročníku soutěže Zlatý Ámos. Do
ankety o nejoblíbenějšího učitele
nominovali svou třídní učitelku
sami žáci 5. D. V polovině února
ji pak tři z nich originálně představili porotě, kterou zaujala natolik, že si z klání odnesla zlatou korunu, a stala se tak nejoblíbenější učitelkou Libereckého kraje. Kdo by ale předpokládal,
že ji děti mají rády jen proto, že je na ně mírná, šeredně by
se mýlil! Jitka Hübnerová je kantorkou přísnou a důslednou.
Svoje žáky se ale během roku snaží motivovat, aby je vyučování
bavilo. Vymýšlí pro ně různé hry, soutěže a projekty. Je na místě
proto paní učitelce Hübnerové pogratulovat k tak úžasnému
uznání, kterého se jí dostalo zejména od „jejích“ dětí a popřát
i do budoucna spoustu neotřelých nápadů a elánu. Vždyť právě
učitelé rozvíjí a kultivují osobnosti svých žáků, a tím i celou
společnost.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
U ZAUHLOVACÍ VĚŽE
U mostu v Dopravní ulici jsme nechali nainstalovat dopravní značku
umožňující vjezd automobilům maximálně do 3,5 t. Dlouhodobě totiž
usilujeme o zklidnění dopravní situace v této lokalitě, a proto chceme
zamezit průjezdu velkých vozidel. K tomuto opatřením jsme přistoupili také z toho důvodu, abychom zabránili případnému poškození
historického mostu u zauhlovací a vodárenské věže, která se před
dvěma lety stala kulturní památkou.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Kateřina Hladíková
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JARNÍ SVOZ
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Rozpis stanovišť od 23. 3. 2018 do 16. 4. 2018
DOVOZ VKO

ULICE – MÍSTO

23. 3. 2018

Rýmařovská (parkoviště)

ODVOZ VKO
26. 3. 2018

Donská (sídliště Textilany)

OPĚT POSKYTUJEME ZDARMA
POPELNICE NA BIOODPAD

Prosečská – U Lesa

Obyvatelé Vratislavic mohou už
čtvrtým rokem zdarma využívat
svoz biologického odpadu.
Občané s trvalým pobytem ve
Vratislavicích, kteří popelnici na
bioodpad dosud nemají, mají
možnost průběžně žádat o její
přistavení. Od rodinných domů
budou hnědé nádoby od pátku
6. dubna vyváženy opět každý
pátek. Tato služba je pro občany
zcela zdarma.

Kapraďová (parkoviště u č.p. 992-3)

Tyršův Vrch (otočka)
Zámecký Vrch (parkoviště)
Obvodní
Za Tratí (nad č.p.784)
pod ul. Kunratická (naproti č.p. 155)
30. 3. 2018

Dlážděná (parkoviště u č.p. 1427-9)

2. 4. 2018

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

Pavel Podlipný, vedoucí TO

6. 4. 2018

Na Břehu (u č.p. 99)

9. 4. 2018

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

JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ
V polovině března zahájíme pravidelný jarní úklid komunikací,
chodníků a parkovišť v celém katastru naší obce. Mechanické
čištění bude probíhat v pěti turnusech, vždy v konkrétní lokalitě.
V této souvislosti žádáme občany, aby respektovali dopravní
značení upozorňující na vyklizení parkovacích ploch a umožnili tak
dostatečnou manipulaci úklidové techniky.

Májová (parkoviště u prodejny)
Dopravní (naproti č.p. 544)
Východní (cesta k č.p. 178)
Východní (u 49. MŠ)
Pod Skalkou (p. Lašák č.p. 201 –
p. Pospíšilová č.p. 1233)
13. 4. 2018

Kořenovská (křižovatka)
Pivovarská

Nad Školou, Náhorní, Vnější, Dlážděná, Dřevařská, Skloněná,
Vnitřní, Poštovní, U Tělocvičny

Prosečská – Za Kinem (spojka od č.p. 777)
Svornosti (umístění u modřínu)

2 . ETAPA lokalita Nová Ruda

Vnitřní

U Sila, Krajní, Seniorů, Křížová, Ořechová, Donská, Kozácká,
Sladovnická, Pod Skalkou, Východní, Pod Rušičkou, Zvonková,
Zavřená

Za Mlýnem u č.p. 300
Za Tratí u č.p. 775
Krajní

3. ETAPA sídliště - Intex

4. ETAPA
Pivovarská, Kapraďová, Chmelařská, Májová, Vinařská, U Strže,
U Cihelny, Pekárenská, Za Mlýnem
5. ETAPA
Tyršův Vrch, Pampelišková, Prosečská, U Lesa, U Studánky,
Nad Kyselkou, Za Tratí, U Šamotky, Za Kinem, Za Cukrárnou,
Zapadlá, Na Břehu, Na Vrších, Souběžná, Borůvková,
K Mojžíšovu prameni, Sedmidomky, Kořenovská
Jaroslava Holíková, referent technického odboru

16. 4. 2018

Východní – Sladovnická

1. ETAPA sídliště - Zámecký Vrch

Tulipánová, Svornosti, Leknínová, Okálová, Krajová,
Rýmařovská, Obvodní, Krajová, Na Rozcestí, Rumburská - 3,
Za Drogerií, Nad Strání, Dopravní, Vyhlídková

Lesopark (Pobočná – Rumburská)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
MOBILNÍ SBĚR PO TRASE
9. 4. 2018

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

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
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POPLATEK ZA PSY JE SPLATNÝ
DO KONCE BŘEZNA
Do 31. března mají majitelé psů s trvalým pobytem ve Vratislavicích
nad Nisou povinnost uhradit místní poplatek ze psů ve výši 600,- Kč
za prvního a 1500,- Kč za každého dalšího psa. Chovatel, jehož
jediným zdrojem příjmu je některý z důchodů, zaplatí za prvního psa
200,- Kč a 300,- Kč za každého dalšího. Od povinnosti uhradit
poplatek ze psů jsou osvobozeni majitelé, jejichž psi jsou mladší
šesti měsíců. Chovatel, který svého pejska prokazatelně převzal
z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata, je po dobu jednoho roku
od placení poplatku ze psa osvobozen.
(red)

VRATISLAVICKÝ BĚHOUN SE VRACÍ
Zveme všechny běžecké nadšence na sobotu 19. května, kdy se od 9:30 koná v areálu koupaliště Sluníčko a jeho okolí již 26. ročník
tradičního přespolního běhu a zároveň 21. ročník o Putovní pohár starosty Vratislavic nad Nisou. Rádi bychom navázali na letitou tradici
závodu pořádaného nepřetržitě od roku 1988 až do roku 2012, kdy byl přerušen a nyní se vrací zpět na běžeckou scénu. Připraveno je
několik dětských kategorií od batolat až po juniory (trasy od 100 m po 3 km), kategorie dospělých a veteránů na 5 km a hlavní závod na
10 km. Každý závodník obdrží účastnickou medaili a pro první tři v každé kategorii máme věcné ceny. Zároveň plánujeme zajímavý doprovodný
program a tombolu.
Za organizační spolek RunBo Team, Miroslav Habel
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REPREZENTAČNÍ PLES

MĚSTSKÉHO OBVODU A ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU
Vydařený osmý ročník reprezentačního plesu Městského obvodu Liberec
– Vratislavice n. N. a vratislavické základní školy v Kulturním centru
VRATISLAVICE 101010 navštívilo v pátek 23. února více než tři sta
hostů. Slavnostní atmosféru navodila bohatá balónková výzdoba
v modré a bílé barvě a přípitek, kterým každého při vstupu osobně
přivítali starosta Vratislavic Lukáš Pohanka a ředitel základní školy Libor
Rygál. Večerem provázel moderátor David Jelínek a k tanci opět hrál
oblíbený Big O´ Band pod vedením Marka Ottla.
Program zahájily aerobičky z BBS, které veřejnosti představily svou novou sestavu. Než
zaplnili parket svátečně odění tanečníci, opanovaly ho děti z vratislavické školy tančící
pod Maestro Motion dance group s ukázkou choreografií, díky kterým vyhrávají taneční
soutěže po celé republice. Pak už všem přítomným popřáli příjemnou zábavu starosta
Vratislavic Lukáš Pohanka a ředitel vratislavické základní školy Mgr. Libor Rygál. Součástí
programu bylo také kouzelnické vystoupení, se kterým do Vratislavic přijel známý iluzionista Tomáš Juřík. O půlnoci pak byly slosovány útržky ze vstupenek a výherci si odnesli
například vstupenky na kulturní akce, voucher na vyzkoušení leteckého simulátoru nebo
internet zdarma, pobyt na dvě noci pro dvě osoby na Malevilu a nechyběla ani kvalitní
vína. Povedeným oživením plesu byl také tradiční přístroj na pořizování zábavných digitálních fotografií Smybox umístěný ve foyer kulturního centra.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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SETKÁVÁNÍ S RODIČI V MATEŘSKÉ
ŠKOLE SÍDLIŠTĚ
PO STOPÁCH OLYMPIJSKÝCH
KRUHŮ NA LÍSTEČKU
Celá republika donedávna žila olympiádou a ani u nás ve školce
tomu nebylo jinak. V reakci na sportovní dění jsme vytvořili projekt s názvem „Po stopách olympijských kruhů“, který probíhal v
týdnu 19. – 23. února. Hlavním cílem bylo u dětí podpořit jejich
přirozenou radost z pohybu, protknutou myšlenkou na své zdraví. A to nejen ve smyslu zdravého pohybu, ale také rovnováhy
mezi činností a odpočinkem.
Sice náš olympijský týden probíhal v neobvykle komorním
počtu, ale o co přišlo méně dětí, o to víc jsme se i my, učitelky,
mohly zapojovat a společně s dětmi si jednotlivé olympijské
disciplíny užívat. Každý den byl slavnostně zahájen společným
nástupem a zpěvem „školkové olympijské hymny“, a pak už se
na zahradách rozpoutalo sportovní drama. Ať to byl obří slalom,
skoky na lyžích, hokej, krasobruslení, anebo dokonce biatlon,
užili jsme si týden tak, že jsme ani nevnímali absenci sněhu.
Během týdne naplnily děti své olympijské průkazy razítky a za
lyrických tónů státní hymny nastoupily na stupně vítězů. Důležitosti slavnostního předávání medailí neubral ani občasný flek
od špenátové polévky, a proto v pátek naši lístečkovou školku
opouštěli jen samí hrdí a hlavně nadšení sportovci. A co víc si
můžeme přát!
Anežka Cvejnová

Stejně jako mnoho dalších mateřských škol se i ta naše se zapojila do
Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Tento program nabízí kromě dalších
jiných aktivit také možnost realizovat tzv. šablonu Odborně zaměřená
tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. Cílem těchto
setkání bylo formou workshopu a tematických přednášek speciálních
pedagogů z PPP Jablonec nad Nisou seznámit rodiče s problematikou
rozvoje dětí předškolního věku. Časová dotace na tento program činí
celkem dvanáct hodin práce s rodiči a dětmi. První téma v ucelené řadě
bylo věnováno motorice. Seznámilo rodiče s problematikou rozvoje
motorických dovedností u dětí předškolního věku. Zároveň měl každý
z rodičů možnost zhodnotit dosavadní úroveň rozvoje dovedností. Spolu
s motorikou je rozvoj sluchové a zrakové percepce jedním z dalších
předpokladů pro dobrý rozvoj písemného a čtenářského projevu.
Rodiče měli možnost poznat v dalších dvou setkáních, jak lze tyto
dovednosti rozvíjet. Prakticky založená setkání měla za cíl zhodnocení
úrovně sluchových a zrakových schopností u předškoláků. Krátce byla
poskytnuta konkrétní metodická informace o tom, jak pracovat se svým
předkoškolákem doma a také seznámit zákonné zástupce s tím, jaké
jsou možnosti další intervence v rámci dalších institucí. Další dvě hodiny
v prosinci děti absolvovaly hravé téma - sociální a emoční zralost.
Leden a únor byl věnován pracovní zralosti a poznávacím dovednostem.
Cílem programu v žádném případě nebylo pouhé předávání obecných
informací, ale aby si rodič odnesl představu o tom, jak s dětmi pracovat.
Pokud není poukázáno na konkrétní potíže, nejsou setkávání efektivní.
Pouze přímá konfrontace s tím, jak děti zvládají dané dovednosti, působí
v rámci kolektivu, respektují pravidla či hodnocení, nese své ovoce.
Věříme, že tato setkávání splnila své poslání a děti získané poznatky
a dovednosti mnohonásobně zúročí.
Mgr. Hana Šimková
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 15:00 do 17:00 hodin proběhne
zápis pro děti z MŠ Sídliště a pro ostatní školky v pátek
6. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hodin. Zápis se bude konat
ve velké zelené budově, do které se vchází z chodníku vedoucího
z Tanvaldské ulice směrem k mateřské školce a je označen krtečkem.
Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let a jsou ze
spádové oblasti Vratislavice nad Nisou. U zápisu je potřeba předložit
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Mgr. Libor Rygál, ředitel školy

KONDOR CUP
V úterý 30. ledna proběhl v hale Kort již druhý turnaj ve formě 3 na 3
s názvem Kondor cup za účastí dětí z basketbalových kroužků základních škol, tedy i ZŠ Vratislavice a spolupracujících přípravek. Hlavní
záštitu nad turnajem převzala firma Decathlon-Liberec, která do turnaje dodala mnoho cen. Celý turnaj, do kterého se zapojilo téměř 50
dětí, se odehrával ve výborné atmosféře. Na jedné straně se utkaly
starší děti, které již měly basketbalové zkušenosti a na druhém koši
se odehrávaly zápasy mladších dětí, které se teprve s basketbalem
seznamují. Celkově se jednalo o krásné sportovní odpoledne.
Bc. Tomáš Masár

ODPOLEDNE S KRÁSNÝM SLOVEM
Ve vratislavické základní škole proběhlo 19. února již páté školní
kolo celostátní recitační přehlídky Dětská scéna. Recitovat přišlo
36 dětí z 1. – 5. tříd. Jejich přednes velmi zodpovědně hodnotila
porota složená z pedagogů naší školy. Rozhodování nebylo vůbec
snadné, slyšeli jsme mnoho velmi pěkných výkonů. Všem dětem
patří uznání za jejich píli a odvahu.
V kategorii 1. tříd se na 1. místě umístil Matěj Sandleiter ze třídy I. D.
V kategorii 2. – 3. tříd získala 1. místo Adélka Podholová ze třídy
III. D a 2. místo Štěpán Vorel ze třídy II. E.
V kategorii 4. – 5. tříd porota udělila 1. místo Zuzce Pažoutové ze
třídy V. A a 2. místo Kubovi Regnerovi z V. B.
Tito přednášející postupují do okresního kola, které se koná
9. března v Domě dětí a mládeže Větrník v Liberci. Všem, kteří
budou reprezentovat naši školu, držíme palce. Velmi nás těší zájem
o recitaci mezi dětmi na 1. stupni naší školy. Doufáme, že se
poezie a kultivovaný přednes stane trvalou součástí jejich zájmů.
Mgr. Hana Zahradníková

KARNEVAL VE ŠKOLE
Ve středu 31. ledna dostali prvňáčci svoje první vysvědčení. Většina dětí dostala jedničky a také pochvalu od učitelek i rodičů. Paní
učitelky připravily pro děti i odměnu – karnevalový den. 1. února jsme
se sešli ve škole v maskách a užili si veselý den plný soutěží a zábavy.

OLYMPIJSKÝ DEN

Mgr. Jana Svobodová

V úterý 13. února se ve 2.A sešli fanoušci českých sportovců –
udělali jsme si olympijský den. Nejprve jsme si řekli, co vlastně olympiáda je, co znamenají barevné kruhy symbolizující každou olympiádu
a kdy se konaly první zimní hry. Poté jsme se už pustili do podrobného
zkoumání právě probíhající olympiády. Luštili jsme různé přesmyčky
i morseovku, abychom zjistili, jaké sporty na zimní olympiádě jsou.
Tři skupinky pak vytvořily velký přehled všech sportů a vlajky států,
které na olympiádu přijely. Nakonec jsme vymýšleli povzbuzující hesla
pro naše sportovce.
Mgr. Zuzana Vraná
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BŘEZEN

MĚSÍC ČTENÁŘŮ
VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
K devátému ročníku celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů
se připojila i naše knihovna. Společně s více jak 400 knihovnami
chceme dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!
V rámci této akce knihovna pořádá:
Čtvrtek 15. 3. 2018 – Den čtenářů - Celý den se budou moci
registrovat noví čtenáři zdarma /registrace zdarma bude platit
jeden rok/ a proběhne amnestie dlužníků /odpuštění poplatků za
upomínky/. Novým i stávajícím čtenářům nabízí naše knihovna nejen
půjčování knih nejrůznějších žánrů, ale i velké množství časopisů
a audioknih. Bez nutné registrace je umožněn v rámci otevírací
doby přístup na internet. Nejen pro děti máme připravené deskové
hry, které se těší stále větší oblibě. Rády také všechny zájemce
seznámíme s on-line katalogem knihovny na vratislavických webových stránkách.
Jako malý dárek k měsíci čtenářů máme pro každého
návštěvníka knihovny přichystán obrázek s omalovánkou.
A to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Omalovánky pro dospělé (antistresové, relaxační, …) si bezesporu zaslouží pozornost. Obrázek
si můžete vymalovat podle sebe - zkrátka jako klasickou omalovánku a při jeho vyplňování se odreagovat a odpočinout si. Doufáme,
že jako minulé roky potěší.
V tomto roce bychom v rámci měsíce čtenářů v knihovně rády
začaly v oceňování nejlepších čtenářů a našly našeho „Čtenáře
roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž
četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují.
Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček
konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním
systému. V roce 2018 budeme oceňovat naše nejmladší
čtenáře.
Pátek 23. 3. 2018 – Odpoledne s Andersenem – již deváté
v naší knihovně! Letos se k nám připojí Pejsek a kočička Josefa
Čapka, budeme si připomínat 180 let od napsání pohádky Cínový
vojáček Hanse Christiana Andersena i kreslené příběhy klubu
Rychlých šípů, které začaly vycházet před 80 lety. A tak zveme
školáky, kteří chtějí strávit odpoledne netradičním způsobem, do
naší knihovny v pátek 23. 3. 2018 na Odpoledne s Andersenem. Děti se mohou těšit na čtení a poslech pohádek, luštění kvizů,
výtvarné a literární soutěže (samozřejmě s odměnami) a divadelní
pohádku. Občerstvení zajištěno. Bližší informace a přihlášky na tuto
akci jsou k dispozici v knihovně. Pozor, počet míst omezen!
Markéta Fizková, Helena Brestovanská,
knihovnice
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JUBILANTI
LEDEN 2018

70 let

Stefania Foglová
Dušan Kajínek
Jaroslav Koďousek
Milan Josífko

Miroslav Růžička
Jiří Petr
Vlasta Pírková

75 let
Jiří Zít

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
14. 3. 2018
ODJEZD 12:35

ČD Liberec, Jablonecké Paseky - Jablonec
vedoucí pan Třešňák, náročnost 2

21. 3. 2018
SRAZ 13:00

Lidové Sady, Strážní Buk - Zvěřínek
vedoucí pan Janků, náročnost 2

28. 3. 2018
SRAZ 13:00

Jablonecká plynárna, kolem Jablonce
vedoucí pan Vitto, náročnost 2

1. 4. 2018
ODJEZD 10:02

ČD Liberec, Ostritz
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

8. 4. 2018
ODJEZD 12:59

ČD Liberec, Mníšek - okolí
vedoucí pan Jokl, 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

VRATISLAVIČTÍ SENIOŘI OSLAVILI
MASOPUST
Tak nějak mi připadá, že čas mezi hodováním se nějak zkracuje. Ještě
jsme nestačili shodit „vánoční“ kila navíc a už je tady masopust.
A k němu neodmyslitelně patří do zlatova usmažené voňavé koblihy
a také masky. Zlatavé koblihy s kávičkou byly, ale masky se letos tak
nějak vytratily do ztracena. Atmosféru rozsvítily obsluhující členky
Komise komunitního plánování se slušivými myšími oušky v účesech
a také přítomné dámy se ozdobily veselými čepičkami. Oboje modely
sice už něco pamatují, ale nevadí, pořád mají svůj švih a eleganci.
A když to „rozbalil“ báječný a jako obvykle skvěle naladěný pan
Voslař se svojí vždy šarmantní zpěvačkou paní Alicí, masopustní
zábava v tanečním rytmu se rychle rozběhla. Teď by mělo následovat
pár týdnů půstu, ale ruku na srdce – kdo by to bral tak doslova.
A budou Velikonoce – letos velice zvláštní, protože letošní první jarní
úplněk bude na Bílou sobotu 31. března a hned následující neděle
s datem prvního dubna bude zároveň nedělí velikonoční i aprílem –
kdo se v tom má vyznat. Ale hlavně – další hodování, no a pak v létě
loňské plavky budou trochu problém. Já radím – kupte si nový model
o číslo větší a máte vystaráno.
Gisa Tichá

VELIKONOČNÍ VESELICE
PRO SENIORY
Komise komunitního plánování a městský obvod pořádají pro
všechny vratislavické seniory tradiční Velikonoční veselici na
hlavním sále KC VRATISLAVICE 101010 ve středu 14. března
2018 od 16:00 hodin. Vstup na akci bude návštěvníkům umožněn
od 15:00 hodin. Připraveno bude malé pohoštění a k tanci
i poslechu zahraje nově Kantiléna z Lomnice nad Popelkou.
Srdečně zveme všechny vratislavické seniory!
Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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IVA JANŽUROVÁ:
„PRÁVĚ PROŽÍVÁM
NĚCO, S ČÍM UŽ
JSEM V ŽIVOTĚ
NEPOČÍTALA“

Na prknech, která znamenají svět, se pohybuje už více než půl století, a přesto z ní i po těch letech čiší přímo gejzír energie. Slavná česká herečka Iva
Janžurová přijela do vratislavického kulturního centra s komorní komedií
Božská Sarah, ve které ztvárňuje francouzskou hereckou legendu Sarah Bernhardtovou. Ale „Janžurka“, jak se herečce mezi lidmi žoviálně říká, je díky
stovkám nezapomenutelných filmových a divadelních rolí, které ztvárnila,
legendou sama o sobě.
Svou hereckou kariéru jste po studiu DAMU
začínala v libereckém Divadle F. X. Šaldy. I když
jste zde působila jen jeden rok, přirostl Vám
Liberec k srdci, vracíte se sem někdy?
Bohužel mi to málokdy vyjde, jen občas přijedu
na nějaké představení. Nedávno jsem zde ale byla
podpořit spolek na záchranu kina Varšava, kam mě
pozvali. Samozřejmě mi ale Liberec k srdci přirostl,
protože to byla moje první štace. Bylo to tu moc hezké, měla jsem báječné kolegy. Ve filmu jsem se pak
stýkala s panem Peterkou, ale toho jsem v divadle
minula.
S Františkem Peterkou jste hrála v řadě
nesmrtelných komedií. Jste ale výjimečná
i v dramatických rolích. Co z toho je skutečně
Vaší parketou?
Přiznám se, že v poslední době mám raději komedie.
Za úplně nejlepší pokládám hry, ve kterých se ty
dvě polohy střídají. Nejsem moc šťastná, když hraju
jednoznačnou postavu. Celkově mám ale raději
optimistické věci.
Herec se do své role musí hodně vcítit. Ovlivňuje
Vás tedy v této souvislosti nějak, když hrajete
hodně dramatickou postavu?
Myslím si, že by bylo nerozumné, kdyby si člověk ty
pocity nějak přenášel do svého života. Já mám vypracované jakési „schéma“, jak budu hrát. Mám ráda
racionální přístup k herectví. To cítění je dost ošidné.
Dokonce i lékaři se cvičí v tom, aby zvládali různé
tragické okolnosti své profese. My se v tom sice
necvičíme, každý herec se může rozhodnout, jestli
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to bude prožívat nebo ne. Ten prožitek se snažím
zafixovat během zkoušení, na jevišti pak rolí listuji
jako knihou. U každé role je to ale jiné. Některá
se vás dotkne během toho večera, když ji poctivě
předvádíte, některá naopak vůbec ne a sledujete
jen, jestli vycházejí komediální prvky, jestli se
diváci baví. Každá hra je opravdu jiná. Některá
jde jen do hlavy, jiná přímo do srdce. Ale myslím
si, že to není zdravé. Nejen, že se organismus
citově unavuje, ale ono se to ani na diváky nijak
nepřenáší. Můžete lidi rozplakat, když víte, jak to
máte uspořádat.
Stane se Vám někdy, že i přes všechny
zkušenosti a roky hraní máte ještě trému?
Někdy se to stane naprosto neodůvodněně.
Může se to stát, když nejste v dobrém stavu,
když nejste odpočinutá. Když vám třeba najednou řeknou, že je v hledišti nějaký kolega, na
kterém vám záleží, můžete dostat takový zvláštní
strach, abyste se mu líbila. Ale obecně je tréma
nedostatek soustředění na to, co mám hrát
a když vím, odkud kam tou rolí mám jít, tak bych
se neměla ztrémovat. Tréma je příznak, že něco
není v pořádku během přípravy. Někdy třeba nestihnete do premiéry vše nacvičit, a pak se tréma
dostaví… Někdo o sobě říká, že je trémista, ale já
jsem si ověřila, že trému nemám, když jsem dobře
připravená.
Spoustu let jste provozovala se svým partnerem a dcerami zájezdové divadlo. Máte ještě
dnes příležitost si s nimi zahrát?

S mladší dcerou teď ne, ale se Sabinkou hrajeme
v divadle Kalich ve hrách Na mělčině a Báječná
neděle v parku Creve Coeur od Tennessee Williamse, kterou jsem si zkusila zrežírovat. Teď navíc
budeme zkoušet hru, kterou jsem napsala. To budu
mít trému!
Zkusila jste režírovat, napsala jste hru, máte
ještě nějakou jinou metu, které byste chtěla
dosáhnout?
Teď, když jsem si myslela, že už budu jen sázet
kytičky a chodit na houby, se mi přihodilo, že mám
v repertoáru devět her. V Národním divadle hraji
v Audienci, která je nejoceňovanějším představením
v mém životě, je na něj nepřetržitě vyprodáno. Právě
prožívám něco, s čím už jsem v životě nepočítala.
Myslím, že budu ráda, když všechno, co teď hraju,
zvládnu, protože je toho opravdu hodně. Teď mi
navíc Radek Bajgar píše poměrně velkou roli ve
filmu. To je také věc, se kterou už jsem nepočítala.
Herečky v mém věku totiž už jen občas vystupují
jako pomatené babičky, ale tato role je hodně aktivní
žena. Film by se měl jmenovat Teroristka a točit
bychom měli začít v září. Já o těch perspektivách ale
vůbec neuvažuji. Tak nějak jsem si zvykla, že to padá
jako zralá jablka ze stromu a já, když to najdu, mám
být ráda. Když to nenajdu, mám být zase ráda, že
můžu odpočívat.
Zmínila jste, že herečky ve Vašem věku
hrají babičky. Mě by zajímala ta skutečná role
babičky.
Babička jsem strašná a moje dcery to už pochopily.
Spíš pomáhají ony mě zvládnout vše, co musím.
Málokdy dostanu úkol babičky. Nedávno za mnou
poslali čtyřletého Tondu. On ke mně vždy přijde
a kouká, co by u mě našel. Prohlíží si všechny ty
předměty, které tam mám ladem položeny. Najednou jsem si vzpomněla, že mi od Vánoc zbyl jeden
dárek, tak mu dám takovou hru. On s ní běží nahoru,
a pak přiběhne, abych mu vysvětlila, jak se to hraje.
Já ale zrovna nemám čas, a tak ho pošlu, ať mu to
vysvětlí bratři. Když se vrátí, říká mi, že kluci taky
nemají čas a chce to vysvětlit po mně. Tak ho pošlu
za maminkou s tím, že mu to vysvětlím zítra, protože
v tu chvíli opravdu nemůžu. On běží, pak přiběhne
zpátky a říká, že mi maminka vzkazuje, abych mu to
vysvětlila hned. Mně se nakonec podaří ho umluvit,
a tak s hrou zase odběhne, a pak se vrátí s tím,
že si ji u mě má nechat, že zítra přijde, abych mu ji
vysvětlila. Tak takhle já se starám o vnoučky. Bydlíme
ale všichni v jednom domě, takže svým způsobem je
ten kontakt zajištěn.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE
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DIVADLO: BOSÉ NOHY V PARKU

KONCERT: MARPO & TROUBLEGANG

20. 3. od 19:30 hod.

Vstupné: 350

Kč v předprodeji
390 Kč na místě

Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Anna Linhartová a Radúz
Mácha v romantické komedii nekorunovaného krále broadwayské
činoherních scény Neila Simona. Pořádá: Agentura Harlekýn.

9. 3. od 20:00 hod.

Vstupné: 199 Kč v předprodeji
250 Kč na místě

Foto: Agentura Harlekýn

Foto: marpo.com

Speciální večer k novému albu, s koncertem, autogramiádou a DJ´S.
Pořádatel: SHERWOOD Digital a.s.

KONCERT: MICHAL HRŮZA

PŘEDNÁŠKA: PŘÍČINY NEMOCÍ
A MOŽNOSTI UZDRAVENÍ
13. 3. od 18:00 hod.
Vstupné: 50 Kč

Přednáší Jiří Růžička, provází MUDr. Jana Všetičková. Kapacita je
omezená, doporučujeme včasný nákup vstupenek.

6. 4. od 20:00 hod.

Vstupné: 290

Kč v předprodeji
350 Kč na místě

PŘEDNÁŠKA: NEJKRÁSNĚJŠÍ
MÍSTA NAŠÍ PLANETY

Foto: michalhruza.cz

Na jarní část koncertního turné vyráží zpěvák Michal Hrůza s Kapelou
Hrůzy a prezentuje svou novou desku Sám se sebou, která už stihla doplnit jeho bohatou diskografii o nové (filmové) hity: Padesátka a Pro Emu.

TALK SHOW: ŽIVÉ ŽENY
9. 4. od 19:30 hod.
Vstupné: 250 Kč

Inspirativní setkání „neobyčejně živých“ žen v pořadu Petry Peterkové.
Hosté: Tereza Černochová, Doris Martinez a Martina Ptáčková.
Pořádá: Databox s.r.o.
15. 3. od 18:00 hod.

Vstupné: 70 Kč v předprodeji
90 Kč na místě

To nejlepší z cest kolem světa představí Karel Wolf.

Foto: kolemsveta.cz

29. 5. 2018 DIVADLO: MILÁČEK ANNA
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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TALENT Z VRATISLAVIC NA
MISTROVSTVÍ ČR

STUDIO K SLAVILO 20 LET

Žák 5.A ZŠ Vratislavice nad Nisou Lukáš Kotronias se věnuje
tanečnímu sportu již třetí rok. Se svou partnerkou Eleni Futerovou tančí
od února 2017 a již 25. března loňského roku se poprvé zúčastnili
taneční soutěže Českého svazu tanečního sportu. Téměř každý víkend
vyjíždějí do různých koutů Čech a Moravy a vrací se s medailovými
umístěními. Za necelý rok se jim podařilo získat přes 40 medailí a postoupili o dvě výkonnostní třídy. A i když stále patří do věkové kategorie
Děti II, podařilo se jim probojovat do startovací listiny Mistrovství ČR
Juniorů I ve standardních tancích. 4. března v Třinci pak postoupili z prvního kola s úžasným 21. místem, díky čemuž se budou moci
zúčastnit MČR v deseti tancích 24. března v Kojetíně, kde je počet
párů omezen pouze na 36 těch nejlepších z celé České republiky.
Držíme palce!
(red)

VRATISLAVICKÉ HIP HOPERY ČEKÁ
PERNÝ SOUTĚŽNÍ MĚSÍC
Maestro-motion Liberec v lednu úspěšně odstartoval letošní sezónu
na první taneční soutěži. Březen je měsíc, kdy začínáme už naplno
i s velkými formacemi. 3. března se chystáme na soutěž O pohár
starosty v Hobby centru v Praze 4, na kterou jezdíme už několik let. Je
to soutěž pro sóla, dua a malé skupiny. Zde se poprvé představí naše
malá sedmičlenná formace juniorů s choreografií s názvem Prisoners.
11. 3. se uskuteční soutěž Dance cup Markvartice, kde budou závodit
opět sóla, dua, malé skupiny a konečně i naše velká formace dětí profi.
Na tomto místě již po několikáté zvítězily a získaly první místo, tak věřím,
že i letos nám bude přát štěstí a přivezeme si medaile. 17. 3. nás nemine soutěž zvaná Českolipský zvoneček v České Lípě, kterou pořádá
taneční škola Duha. Sem vyrazíme s malou formací juniorů a s velkou
formací děti profi s choreografií Rivals. Před námi je také velká postupová soutěž TSR v Mostě 18. 3., kde se utkáme s nejlepšími tanečními
teamy z České republiky a budeme bojovat o titul TANEČNÍ SKUPINA
ROKU 2018. Nejlepší skupiny pak porovnávají síly s tanečníky ze
Slovenska, Německa, Maďarska, Polska a dalších evropských zemí
a utkají se o absolutního vítěze na evropském šampionátu - EUROPEAN BEST DANCE GROUP OF THE YEAR 2018. Jak můžete vidět,
milí čtenáři, tak máme velice nabitý měsíc a naši tanečníci to nebudou
mít jednoduché. A proto jim budeme držet palce a přát jim hodně zdaru.
Eunika Rucká
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Tři lednové úterky patřily významným akcím ke 20. výročí studia jógy,
které ve Vratislavicích funguje už od roku 1998. 16. ledna jsme přivítali
lektorku s dlouholetou praxí a zkušenostmi ze studijních cest po Indii
Kateřinu Novákovou s lekcí Prana Vashya Yoga. 23. ledna patřil podvečer Karlu Vlasákovi a jeho seznámení s lekcí Ashtanga Yoga. 30.
ledna završily oslavy celým průřezem dvacetileté praxe v podání lektorky
Kateřiny Bachmanové. V lekci se vystřídaly všechny cvičební styly, které
nás provázely po celé období … Aerobic, Port de Bras, Zumba a Jóga.
Pokračování s milými hosty a malým pohoštěním proběhlo v KC VRATISLAVICE 101010 s bohatou prezentací fotografií z pobytových zájezdů
u moře a wellness pobytů v ČR. Dovolte mi touto cestou ještě jednou
poděkovat za Vaši milou účast nejen na akcích s jógou, ale i za Vaši
důvěru a velkou podporu v každodenním životě.
PRO MILOVNÍKY JÓGY JE PŘIPRAVEN ROZVRH LEKCÍ:
Úterý

Hatha jóga /17 - 18 hod/

Vinyasa jóga /18 - 19 hod/

Čtvrtek

Hatha jóga /18 - 19 hod/

Vinyasa jóga /19 - 20 hod/

Neděle

Vinyasa jóga /18.30-19.30 hod/

Na lekci potřebujete pouze jógamatku a pohodlné sportovní oblečení.
Zdravotní handicap hlaste lektorce před lekcí.
Kateřina Bachmanová

PLÁN AKCÍ GYMNASTICKÉHO ODDÍLU
8. 3. (čtvrtek 15:30 – 18:00)

Soutěž všestrannosti ZDATNÉ ŽACTVO
pro roč. 2010 a mladší

TJ Rochlice

24. 3. (sobota 9:00 – 14:00)

13. ročník turnaje v ringu
pro roč. 2005 - 2009

TJ Rochlice

7. 4. (sobota 8:30 – 14:00)

region. soutěž v gymnastickém čtyřboji
pro všechny ročníky

TJ Rochlice

21. 4. (sobota 7:30 – 16:00)

krajská soutěž v gymnastickém čtyřboji
pro všechny ročníky

Kamenický Šenov

3. 5. (čtvrtek 15:30 – 18:00)

region. soutěž v atletice
pro všechny ročníky

ZŠ Broumovská,
Liberec

11. - 13. 5. (pátek – neděle)

republikové finále ve sport. gymnastice
(pro postupující z kraj. kola)

Doubí u Třeboně

19. 5. (sobota 9:00 – 13:00)

region. kolo Medvědí stezka – závod
dvojic pro děti od 1. třídy, které umí číst

Vratislavice n. N.

25. - 27. 5. (pátek – neděle)

krajské kolo Medvědí stezka – závod
dvojic pro roč. 2008 a starší

Kytlice

8. - 10. 6. (pátek – neděle)

republikové finále Medvědí stezka
pro postupující z kraj. kola

bude upřesněno

15. - 17. 6. (pátek – neděle)

Letní slavnosti

Doubí u Třeboně

Podrobné informace ke každé akci dostanou děti vždy na tréninku.
Lenka Počerová
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