
Měsíčník Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou

www.vratislavice.cz

Březen 2023

Vratislavický 3zpravodaj

10

8

7

6

4
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PUMPTRACK PRO NEJMENŠÍ
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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
věděli jste, že březen je od roku 2009 stanoven jako 
měsíc čtenářů? Každoročně se k této celostátní 
akci na podporu a propagaci četby hlásí na 400 
knihoven. Je to zároveň již podruhé, co si můžeme 
měsíc čtenářů užít v naší nové knihovně IGI 
VRATISLAVICE, kde jsme si pro vás přichystali 
tematické akce. Jejich přehled najdete na webu 
IGI VRATISLAVICE.
V únoru zahajujeme také realizaci významné 
investiční akce, kterou chceme zvýšit bezpečí a komfort návštěvníků našeho hřbitova, 
cyklistů mířících do VAPARKu, lyžařů, pejskařů a všech dalších, kteří se pohybují po 
komunikaci Nad Školou. Ta je v úseku mezi hřbitovem a pivovarem úzká, chybí zde 
chodník i parkovací plochy. Rozhodli jsme se tedy, že to změníme a na tomto místě 
vybudujeme nové parkoviště pro 68 vozidel. Po celé délce komunikace vybudujeme 
perkový chodník s veřejným osvětlením, který bude od silnice oddělen zelení, a podél 
cesty vysázíme stromy. Termín dokončení je naplánovaný tak, abyste mohli nové zázemí 
využít již v létě.
V nedalekém VAPARKu chystáme pro letošní sezónu také jednu novinku. V jarním období 
zde vybudujeme pumptrack pro nejmenší cyklisty na odrážedlech a dětských kolech. 
Ti se nám totiž potkávali s již pokročilými cyklisty na velkém pumptracku a touto realizací 
bychom chtěli předejít možné kolizi. Příprava nového okruhu o délce zhruba padesát 
metrů bude spojena s provedením jarní údržby tratí v celém areálu.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, se kterými jsem měl možnost se potkat na 
12. ročníku vratislavického reprezentačního plesu. Doufám, že jste si ples užili a dobře 
se bavili. Závěrem bych vás chtěl pozvat na další tradiční akci městského obvodu, kterou 
jsou Vratislavické velikonoce, které se letos budou konat 1. dubna. Těším se na setkání 
s vámi

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Vizualizace nových parkovacích ploch v ulici Nad Školou

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

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR tel.: 

485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE

tel.: 737 278 809 nebo 156

VRATISLAVICE ONLINE

www.vratislavice.cz

Facebook

Instagram

Radio Vratislavice

Vratislavický Infoservis
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ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR

Vážení občané Vratislavic,
velice si ceníme vašich názorů, které nás při práci inspirují,
a stejně jako vaše připomínky jsou pro nás významnými
podněty ke stálému zlepšování života v naší obci. Proto nás
neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme
z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život.

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL

vratislavice@vratislavice.cz
POŠTA

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

FACEBOOK
Vratislavice nad Nisou

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

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, mezilidských 
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 14:00 hod. Do poradny je nutné se 
předem objednat na tel.: 485 152 070 nebo 775 377 657. 
Aktuální termíny poradny jsou 20. března a 3. dubna.

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

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 13. března od 9:00 do 11:00 hod., aby 
vám pomohli najít tu správnou práci. Další termín poradny je 
3. dubna. Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz 
nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ

Nejbližší termín právní poradny, která se pravidelně koná 
v 1. patře budovy vratislavického úřadu, je ve středu 
15. března od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí 
předem objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující 
termíny poradny jsou 12. dubna a 17. května.

KDY PRO VÁS MÁME OTEVŘENO

KNIHOVNA V IGI VRATISLAVICE
 Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti
 pondělí - sobota: pondělí - sobota: 
 9:00 –19:00 9:00 –19:00
 neděle: zavřeno úterý: 12:00 –19:00
  neděle: zavřeno

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

SOKOLOVNA
 září – květen červen – srpen
 pondělí - neděle: pondělí – pátek:
 9:00 - 21:00 13:00 - 21:00
  sobota a neděle:
  9:00 - 21:00

tel.: 775 080 703

SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ
 září – květen červen – srpen
 pondělí – pátek: pondělí - neděle:
 13:00 - 21:00 9:00 - 21:00
 sobota a neděle:
 9:00 - 21:00

tel.: 777 710 255

PARK NOVÉ VRATISLAVICE
 březen – listopad červenec – srpen
 každý den: 8:00 – 21:00 každý den: 8:00 – 22:00

tel.: 608 812 909

INFOCENTRUM VRATISLAVICE
 pondělí a středa: úterý, čtvrtek, pátek:
 7:30 - 11:00 7:30 - 11:00
 12:00 - 17:00 12:00 - 16:00

sobota a neděle: zavřeno
tel.: 482 321 811 nebo 773 584 374
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Pro letošní sezónu jsme si připravili další novinku, kterou je 
pumptrack pro nejmenší cyklisty. Vzhledem k vysoké frekvenci využití 
našeho velkého pumptracku se zde často potkávaly skupiny malých 
dětí a starších zkušenějších jezdců, jejichž schopnosti a hlavně 
rychlost jízdy byla velmi odlišná. Abychom předešli možným kolizím, 
rozhodli jsme se pro nejmenší děti připravit samostatný okruh, který 
bude umístěný ve spodní části vedle stoupacího trailu.
Pumptrack pro nejmenší bude mít délku cca 50 metrů a svojí 
obtížností bude vyhovovat malým dětem na odrážedlech a na prvních 

šlapacích kolech. Současně počítáme s umístěním několika laviček 
pro maminky. Po loňském rozšíření tratí o lesní traily pro pokročilé 
tak v letošním roce naopak myslíme na ty, co s jízdou na dvou kolech 
teprve začínají. Realizace pumptracku je naplánována na jaro, kdy 
bude zároveň probíhat údržba celého areálu po zimním období. Na 
sezónu tak budeme připraveni na nápor bajkerů všech věkových 
a výkonnostních kategorií.

Ing. Ivan Zimmel
manažer projektu VAPARK

NOVINKY VE VAPARKU:
PŘIPRAVUJEME PUMPTRACK 
PRO NEJMENŠÍ CYKLISTY

Ilustrační foto: Mini Bikepark Bukovka, 
www.skibukovka.cz

Umístění nového dětského pumptracku
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JARNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ

Stále probíhá jarní svoz velkoobjemových kontejnerů ve 
Vratislavicích. Kontejnery vyvážíme během víkendu v každé lokalitě 
opakovaně, abyste měli dost místa odložit všechny nepotřebné 
věci, a abychom tak zamezili vzniku nepořádku z odpadu, který 
se do kontejneru nevejde. Služba je vyhrazena pouze pro odpad 
z domácností, nikoliv z podnikatelské činnosti. Pro tyto účely slouží 
Sběrný dvůr. Seznam konkrétních lokalit a termínů, kde budou 
kontejnery zdarma k dispozici, naleznete v tabulce níže.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Do svozu můžete bezplatně odevzdat materiály, které do běžného 
kontejneru nepatří. Jedná se například o veškeré oleje a tuky 
z domácnosti, nevyužité barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, 
hydroxidy, detergenty a odmašťovadla nebo pesticidy. Dále použité 
baterie, akumulátory, suché galvanické články, zářivky, výbojky a jiné 
předměty s obsahem rtuti. 
Mobilní sběr bude probíhat v sobotu 25. března.

POKRAČUJEME VE SVOZU BIO 
ODPADU

Po zimní pauze obnovujeme bezplatný svoz biologického odpadu. 
Letošní svoz začíná v pátek 7. dubna a stejně jako v minulých letech 
budou hnědé nádoby od rodinných domů vyváženy každý pátek. 
Tato služba i přistavení popelnice na bio odpad je pro občany zcela 
zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách www.
vratislavice.cz v sekci Služby pro občany/Bio odpad.

Vedení obce

JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ

Veřejná prostranství si po zimě zaslouží naši péči. Pravidelný úklid 
komunikací, chodníků a parkovišť v celém katastru naší obce 
zahájíme na konci března. Mechanické čištění bude probíhat podle 
aktuálního počasí ve všedních dnech v časech od 4:30 a nejdéle do 
20:00. Konkrétní lokality budou vždy předem označeny dopravními 
značkami. Prosíme vás o respektování tohoto značení, abyste 
umožnili úklidové technice dostatečný prostor pro manipulaci. 

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
V SOUSEDSTVÍ PARKU U LÉKÁRNY, 

Po rekonstrukci elektrického vedení v lokalitě ulic Májová, 
Kapraďová, Chmelařská, Vinařská a Pivovarská jsme museli zajistit 
výstavbu nového veřejného osvětlení včetně nových stožárů a 
svítidel. Celkem jsme instalovali kabelové vedení v délce 1 030 m 
a 31 nových lamp. V rámci instalace osvětlení byly provedeny nové 
povrchy chodníků a podařilo se nám odstranit některé další poruchy 
funkčnosti veřejného osvětlení. Noční průchod touto lokalitou je teď 
o hodně pohodlnější.

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Nepoužívaný či poškozený nábytek ze dřeva nemusíte nutně 
vyhodit do svozových kontejnerů. Dílna Zauhlovačky provozuje ve 
Vratislavicích re-use centrum, díky kterému může vyřazený nábytek 
posloužit ještě někomu dalšímu. Jak postupovat najdete na webu: 
https://dilnazauhlovacky.cz/re-use-centrum/#dar

Vedení obce

PŘISTAVENÍ ULICE – MÍSTO ODVOZ

10. 3. 2023 Dlážděná (parkoviště u č.p. 1427-9) 13. 3. 2023

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

17. 3. 2023 Na Břehu (u č.p. 99) 20. 3. 2023

Skloněná

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

Májová (parkoviště u prodejny)

Dopravní (naproti č.p. 659)

Východní (cesta k č.p. 178)

Východní (u 49. MŠ)

Pod Skalkou (p. Lašák č.p. 201 –

p. Pospíšilová č.p. 1233)

24. 3. 2023 Lesopark (Pobočná – Rumburská) 27. 3. 2023

Východní – Sladovnická

Kořenovská (křižovatka)

Pivovarská

Prosečská – Za Kinem (spojka od č.p. 777)

Svornosti (umístění u modřínu)

Vnitřní

Za Mlýnem u č.p. 300

Za Tratí u č.p. 775

Krajní Ilustrační foto
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12. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO OBVODU
A ZŠ VRATISLAVICE NAD NISOU

V pátek 24. února vdechli život Kulturnímu centru VRATISLAVICE 101010 
elegantní tanečníci, krásné tanečnice a všichni návštěvníci tradičního 
vratislavického Balónkového plesu.
K poslechu a tanci zahrála kapela Big´O´Band Marka Ottla. O zábavu se postaral 
jeden z nejlepších českých iluzionistů, mentalistů a kouzelníků Radek Bakalář.
Majitel nejšťastnějšího lístku si z tomboly odnesl poukaz na ubytování a konzumaci 
v Hotelu Ještěd. Taneční parket si neoddechl až do jedné hodiny a komu zbyly síly, 
mohl pokračovat na afterpárty s DJ Márou v prostorách kávarny. Děkujeme všem 
přítomným za slavnostní a přátelskou atmosféru. Bylo nám potěšením potkat se 
s vámi u přiležitosti už dvanáctého reprezentačního plesu.
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OTEVŘENÍ PARKU NOVÉ VRATISLAVICE

Po období zimního spánku otevíráme brány Parku Nové Vratislavice. Od začátku března můžete znovu ke svým procházkám využít 
rozhlehlého parku. V přírodním prostředí Vratislavic, na přibližně hektarové ploše parku, jsou návštěvníkům k dispozici plochy ke sportování, 
herní prvky a mnoho odpočinkových zákoutí. S příchodem teplejšího jarního počasí navíc otevřeme oblíbené bistro přímo v areálu. 
O novinkách připravovaných pro letošní sezónu vás budeme průběžně informovat. 

Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

NÁMOŘNICKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL SI UŽILI DĚTI 
I DOSPĚLÍ
Všichni vratislavičtí námořníci a piráti si dali dostaveníčko v sobotu 
25. února v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010. Pod vedením 
divadla Emillion je čekaly dvě hodiny plné tancování, soutěží, 
balónků, bublin a všeho co vykouzlí dětem úsměv na tvářích. 
Na karneval dorazilo témeř 200 dětí v doprovodu dopělých, kteří se 
v námořnických kostýmech nenechali dětmi zahanbit.
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V okolí našeho hřbitova dlouhodobě řešíme nedostatek parkovacích 
míst a absenci chodníku podél velkého úseku komunikace. Jedná 
se přitom o velmi frekventované místo, kde se s projíždějícími auty 
potkávají nejen návštěvníci hřbitova, ale i turisté mířící k rybníkům 
a na Prosečský hřeben, pejskaři, běžci, cyklisté a další návštěvníci 
areálu VAPARK, v zimě i běžci na lyžích. 
Z toho důvodu projede komunikace mezi pivovarem a hřbitovem 
rozsáhlými úpravami. V průběhu následujících měsíců postupně 
vybudujeme v místě současného zálivu nové parkoviště pro 
68 vozidel. Po celé délce komunikace dále vybudujeme perkový 
chodník s veřejným osvětlením, který bude od silnice oddělen 

travnatým pruhem. Okraje silnice rozšíříme a podél cesty vysázíme 
stromy. Věříme, že tyto úpravy přispějí nejen k většímu komfortu, ale 
hlavně bezpečí všech návštěvníků dané lokality.
Úpravy budou zahájeny v průběhu měsíce března a vše je 
naplánované tak, abyste v létě již mohli využít nového zázemí. 
O případných omezeních provozu na této komunikaci vás budeme 
informovat na webu a na Facebooku městského obvodu. Za 
případné dopravní komplikace se omlouváme a děkujeme za 
respektování dopravního značení.

Redakce

V BŘEZNU ZAČÍNÁME S ÚPRAVAMI KOMUNIKACE 
A VYBUDOVÁNÍM 68 PARKOVACÍCH MÍST V UL. NAD ŠKOLOU
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ANI NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ 
NEODRADILO SENIORY
OD PRVNÍHO JARNÍHO VÝLETU

Na zimu se někdo těší, jiní se již na začátku prosince nemohou 
dočkat, až nastoupí jaro. S ním přichází totiž i počasí vhodné pro 
vycházky do přírody. Většina z nás, kterým už věk znemožňuje 
věnovat se zimním radovánkám, patří spíš do druhé skupiny. I když 
počasí není vždy ideální, nenecháváme si pravidelné setkávání 
s přáteli na společných vycházkách ujít ani v zimním období.

Po sváteční přestávce, kdy jsme se věnovali svým blízkým, jsme 
vstoupili do nového roku nejen poznáváním blízkého okolí Vratislavic, 
ale i sousedního Jablonce nad Nisou a Proseče. Prošli jsme 
Libereckým Hanychovem a z Lidových sadů kolem lesního koupaliště 
ke „kapličce“ v Ruprechticích. Navštívili jsme také Dolánky a Turnov, 
kde jaro přece jen dříve klepe na dveře. Cesty nás také zavedly i do 
Krásné Studánky a odtud přes „Bělidlo“ do Stráže nad Nisou, kde 
jsme obdivovali krásné balvany v okolí zdejšího potoka.
Nyní se však více věnujeme přípravě plánu akcí na hlavní sezonu. 
O autobusových zájezdech jsme informovali v předchozím vydání. 
Od nynějška budeme postupně, tak jak se stalo dobrým zvykem, 
informovat o tom, co jsme připravili vždy na následující měsíc. Pokud 
by kohokoliv některá z akcí zaujala, určitě bude mezi námi vítán.

Za spolek seniorů Antonín Ročňák

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ

5. 4. 2023, 
SRAZ 8:02

ČSAD Liberec - Zelený Háj, Na špici,
vedoucí pan Janků, 7 km náročnost 2

12. 4. 2023, 
SRAZ 9:02

ČD Liberec - Jablonné v Podještědí,
vedoucí paní Pokorná, 7 km náročnost 2

19. 4. 2023, 
SRAZ 10:25

JBC U Balvanu - Frýdštejn,
vedoucí paní Ondrová, 7 km náročnost 1

26. 4. 2023, 
SRAZ 8:05

ČD Liberec - Semily, Riegrova s., Podspálov, 
vedoucí pan Rejzek, 11 km náročnost 2

3. 5. 2023, 
SRAZ 9:25

Fugnerova 18 - Maliník, přehrada, Rudolfov, 
vedoucí pan Pánek, 7 km náročnost 2

10. 5. 2023 
SRAZ 9:08

ČD Liberec - Sprenberk, Fukov,
vedoucí pan Ročňák, 8 km náročnost 2

POZVÁVÁNKA NA TRADIČNÍ 
VELIKONOČNÍ VESELICI PRO 
SENIORY 

Komise komunitního plánování srdečně zve všechny vratislavické 
seniory na tradiční Velikonoční veselici, která se koná ve čtvrtek dne 
30. března od 16 hodin na velkém sále Kulturního centra 
VRATISLAVICE 101010. Pro návštěvníky akce bude zdarma 
připraveno drobné pohoštění a k tanci i poslechu zahraje pan Petr 
Voslař. Vstup je zdarma. 

Michaela Dorníková, referent technického odboru

JUBILANTI
ÚNOR 2023

70 let 
Stanislav Novák 
Miloslav Sládek
Věra Nemešová

75 let 
Zdeněk Sůva

80 let 
Jaroslava Kyselová 

85 let 
Jiří Halbich 
Miloš Málek

90 let 
Zdeněk Pavlíček

92 let 
Jana Sychrová 
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POZVÁNKA NA VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE

Tradiční odpoledne plné velikonoční atmosféry připravujeme 
na sobotu 1. dubna. Není to apríl! Od 14 hodin vás v okolí 
Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 a knihovny a spolkového 
centra IGI VRATISLAVICE čeká pestrý program. Hlavní událostí 
bude jarní koncert dětí z vratislavických mateřských škol. Příležitostí 
k tvorbě nápaditých jarních dekorací pro děti i dospělé bude mnoho. 
Možnost ochutnat řadu regionálních pochutin a nápojů zajištěna. 
Přijďte zažít příjemnou velikonoční atmosféru





1212

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU A ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Rodičům vratislavických dětí přinášíme informace týkající se letošních zápisů k předškolnímu a školnímu vzdělávání. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 se 
týká dětí narozených do 31. 8. 2018. Děti, které již docházejí do 
mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce 
budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2023, absolvovat zápis 
nemusí.
Kompletní informace, včetně přijímacích kritérií, naleznete na webové 
stránce: https://zapisyms.liberec.cz 

Proces zápisu se skládá ze tří fází:
I. fáze, vydávání žádostí: 17. dubna – 10. května 2023
II. fáze, sběr žádostí – zápis: 11. května 2023 
III. fáze, vyhodnocování žádostí: od 16. května 2023

Dotazy jakéhokoliv charakteru k procesu zápisu k předškolnímu 
vzdělávání zodpoví ochotně a rády ředitelky vratislavických MŠ.

MŠ LÍSTEČEK, ředitelka Mgr. Dana Keltnerová,
mslistecek@vratislavice.cz, tel: 733 340 148
MŠ SÍDLIŠTĚ, ředitelka Mgr. Hana Šimková,
mssidliste@vratislavice.cz, tel: 774 517 299

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Zápis do prvních tříd základní školy proběhne 27. a 28. 4. 2023

Čtvrtek 27. 4. 2023 15:00 – 17:00 pro MŠ Sídliště

Pátek 28. 4. 2023 15:00 – 17:00 pro MŠ Lísteček + ostatní

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti 
narozené do 31. srpna 2017 a k zápisu musí také děti, kterým byl 
udělen odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023.

Do prvních tříd budou přijímány děti, které mají trvalé bydliště ve 
školním obvodu Vratislavice nad Nisou. Vratislavická základní škola 
je připojena k jednotnému elektronickému zápisu, který byl zaveden 
v Liberci.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: 
www.zs.vratislavice.cz nebo www.zapisyzs.liberec.cz

Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

Březen

1.3. 16.30 - 17.30 Březnové Sousedské setkání 
nad semínky 
8.3. 17.00 - 19.00 Kurz vázání věnečků
12.3. 14.00 - 16.00 Jarní SWAP oblečení, rostlinek
a každodenních potřeb 
18.3. 9.30  Kouzelný šicí kurz - pro rodiče s dětmi
19.3. 10.00 - 14.00 Kurz Čalounění 
24.3. 16.30 - 20.30 a 25.3. 9.00 - 19.00
Řezbářský kurz aneb Velká radost 
z malého kousku dřeva
29.3. 17.00 - 19.00 Kokedamí mámy: kurz
výroby kokedam
5.4. 16.30 - 17.30 Sousedské setkání 
v Dílně Zauhlovačky

Akce v Zauhlovačce a v Dílně Zauhlovačky

Podrobnosti k akcím naleznete na Facebooku 
Zauhlovačka AvantgArt, z. s., webu zauhlovacka.cz, 
webu dilnazauhlovacky.cz, popř. neváhejte volat: 
Kateřina Pořízová 774513347
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 

Pokud uvažujete o nástupu vašeho dítěte do našich vratislavických 
mateřských škol, 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 2023/2024

MŠ LÍSTEČEK VÝCHODNÍ 270 6. 4. 2023 15.30 – 17.00

MŠ LÍSTEČEK TANVALDSKÁ 282 12. 4. 2023 15.30 – 17.00

MŠ LÍSTEČEK DONSKÁ 1835 17. 4. 2023 15.30 – 17.00

MŠ LÍSTEČEK TANVALDSKÁ 1122 19. 4. 2023  15.30 – 17.00 
(„POŠTOVNÍ“) 

MŠ SÍDLIŠTĚ 25. 4. 2023 10.00 – 11.30

Těší se na vás Mgr. Hana Šimková, Mgr. Dana Keltnerová,
ředitelky mateřských škol

DĚTI Z MŠ SÍDLIŠTĚ MĚLY DNY PLNÉ 
ZÁŽITKŮ

Pondělí ve znamení robotiky v iQparku v Liberci patřil dětem ze 
třídy Hvězdiček. Děti si zde seznámily a vyzkoušely nové robotické 
pomůcky a hračky. Mnoho z nich máme i v mateřské škole, ale další 
zážitky a poznatky jsou vždy vítány. Následující den se rozhodla třída 
Kytiček navštívit zase iQlandii. Děti shlédly program Živák - Vesmír 
pro nejmenší. Celou dobu se dětem věnovali zkušení lektoři, kteří je 
seznámili s tajemstvím vesmíru. Akce se velmi vydařila a dětem se 
v planetáriu líbilo. 

Učitelky MŠ Sídliště

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 9. února se v naší škole konalo školní kolo recitační 
soutěže na prvním stupni. Nejlepší recitátoři postoupili z třídních 
kol a byli rozděleni do dvou kategorií. První kategorie patřila žákům 
2. a 3. tříd, druhá kategorie žákům 4. a 5. tříd. Do okresního 
kola porota po těžkém rozhodování vybrala Martina Švajdu 
z 2. C za mladší kategorii a Štěpána Jeništu ze 4. D za starší 
kategorii. Všichni recitátoři si zaslouží velkou pochvalu za odvahu, 
zodpovědnou přípravu a pěkný přednes. Okresní kolo se uskuteční 
3. března v DDM Větrník Liberec. 

Mgr. Michaela Pospíšilová a Mgr. Klára Havlová

ZIMNÍ PŘÍBĚH DINOSAURA 
V LÍSTEČKU

Společně jsme se všichni v Lístečku v únoru vydali do dávné historie 
dinosaurů. Hravou a zábavnou formou jsme u dětí podporovali zájem 
o bádání a experimentování. Jedna skupina se starala o dinosauří 
vejce, ze kterých se každý den vyklubal malý Dino s denním úkolem 
pro děti. Hráli jsme si na paleontology a archeology, vyhrabávali 
kosti a různé zkameněliny. Zkoušeli jsme se pohybovat jako pravěká 
zvířata a dokonce jsme i zažili velkou dobrodružnou dinosauří stezku 
v lesoparku, kde jsme plnili jeho úkoly. Sluchem jsme rozlišovali jejich 
dorozumívací zvuky. Mikroskop jsme využili k detailnímu zkoumání 
kůže a pravěkých drápů. Bádání neprobíhalo jen ve školce, ale měli 
jsme možnost vidět fi lm Hodný dinosaur ve vratislavickém kině, 
knihovna IGI pro nás připravila báječný program o dinosaurech. Také 
proběhla návštěva Dino parku v Liberci. Jedna parta badatelů se na 
základě indicií dostala až do Bedřichova - ovšem stopy dinosaurů 
se záhadně změnily ve stopy lyžařské. Do projektu se zapojili 
všichni – děti, rodiče i ostatní zaměstnanci Lístečku. Například naše 
paní kuchařky připravily k svačině moučník s brontosauří stopou či 
k obědu dinosauří vejce v lávové omáčce s fosiliemi. 

Kolektiv MŠ Lísteček

VIRTUÁLNÍ REALITA VE VÝUCE

Díky virtuální realitě se podíváte, kamkoliv vás napadne. Třeba do 
Ameriky. To jsme si zkusili během projektového dne s žáky 7.E. 
Společně jsme vytvořili virtuální prohlídky významných míst Ameriky, 
které nás zavedly například do Ria de Janeira, k Niagarským 
vodopádům, na Machu Picchu nebo do Yellowstonského národního 
parku. Stačilo si nasadit speciální brýle, kterými naše škola nově 
disponuje, a ocitli jsme se tisíce kilometrů od Vratislavic. Každý žák 
pomocí 360° fotografi í vytvořil virtuální prohlídku libovolně vybraného 
místa doplněnou zajímavostmi a různými úkoly pro ostatní spolužáky. 
V jednu chvíli jsme se dívali na místo z výšky a následně jsme stáli 
přímo u památky nebo na vrcholu hory. Všechny prohlídky jsme si 
společně prohlédli a vyhodnotili. Všem se práce moc povedly. Žáci si 
vyzkoušeli pracovat s novou technologií a vytvořili skvělou zábavně-
vzdělávací pomůcku, kterou mohou používat ostatní žáci naší školy. 

Mgr. Markéta Pacltová



1414

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST

TURNAJ V SITTING VOLLEYBALLU

V sobotu 4. února 
jsme se s žáky 9.B 
(Štěpán Patera), 
9.C (Simon 
Medek), 8.B (Eliška 
Becková a Veronika 
Slezáková) a 8.D 
(Matylda Drozdová) 
v doprovodu paní 
asistentky Simony 
Jílkové zúčastnili 
charitativního 
turnaje ve volejbale 
sedících, Sitting 

Volleyball Cup, v Jablonci nad Nisou. Většina žáků již hrála klasický 
volejbal, ovšem hra vsedě, přinášela spoustu komických situací 
a chvilku trvalo, než se na ni všichni hráči adaptovali. Turnaj pořádá 
tým Skládačky 2015, který se dlouhodobě věnuje charitativní 
činnosti ve prospěch hendikepovaných a jinak znevýhodněných 
spoluobčanů. Tento ročník a celý výtěžek z turnaje byl věnovaný 
Zuzce Sipplové, která trpí dětskou mozkovou obrnou a nutně 
potřebuje nový automobil s řidičem, aby mohla vyrážet za svými 
aktivitami, kterých i přes svůj značný hendikep, zvládá neuvěřitelné 
množství.

Mgr. Helena Šerhantová

KARNEVALOVÝ DEN

Ve středu 8. února jsme si ve třídě 2.A udělali karnevalový den. 
V maskách jsme procvičili měkké a tvrdé souhlásky, počítali 
karnevalové hady a zkoušeli svou paměť při různých hrách. 
Povedených a propracovaných masek se sešla celá spousta a dobře 
jsme se bavili. Odpoledne pokračoval karnevalový rej také v družině.

Mgr. Zuzana Vraná

19. 8. 2023
SI ZAPIŠTE DO SVÉHO KALENDÁŘE JAKO TERMÍN PRO LETOŠNÍ

VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI

Počátky

Anna K.

Pokáč
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V dubnu oslaví herec Petr Nárožný 85. 
narozeniny. Jak sám říká, se vstupem na 
jeviště ale utichnou všechny zdravotní 
problémy i osobní trable. I když je dobré 
pamatovat, že po představení se zase 
přihlásí. Na Slovíčko do vratislavického 
Kulturního centra přijel rád. Na Liberec 
vzpomíná v dobrém, protože tu před 50 lety 
potkal svoji tehdy nastávající ženu Ivu. 
Máte rád formát besedy s moderátorem 
a diváky?
Setkání s živým publikem nikdy není na 
škodu. Je to příležitost říct něco, nechci říct 
přímo výchovného, ale člověk má jednoduše 
možnost vysvětlit něco z té naší herecké 
branže. Například čemu se smějeme, co 
nás naopak dojme. Nikdy ale nesmí být 
poučování moc. Musí to být nenápadné, jako 
třeba pepř do jídla.
Jak se vám vystupovalo před 
vratislavickým publikem?
Dobře! Jen jsem zapomněl technikům říct, 
aby světlem trochu dýchli do hlediště. 
U besed mám radši, když vidím, jak lidé 
reagují. Tma zase vytváří komfortnější 
atmosféru pro diváky. Každé představení 
je úplně jiné. Některá nemůžeme ukončit, 
protože se lidé pořád ptají. A potom jsou 
taková, při kterých bychom z nich ani na 
mučidlech nedostali jediný dotaz. Většinou 
platí, že čím menší obec a menší anonymita, 
tím víc se lidé bojí, aby se nepředváděli.
Moderátora a parťáka na jevišti vám dělá 
kolega Jiří Vaníček. Je pro vás vystoupení 
rutina nebo ještě jeden druhého něčím 
dokážete překvapit?
My se rádi překvapujeme. Netvrdím, že 
říkáme při každé besedě nové věci, to by 
byl nadlidský výkon. Ale musíme to varírovat, 
aby to bavilo i nás. To by totiž divák rychle 
poznal, kdybychom se nudili.

Je velký rozdíl, když musíte představení 
utáhnout sám nebo když vystupujete ve 
dvou?
Pro mě ani moc ne. Ale je to samozřejmě 
luxusnější, když tam člověk partnera má. 
Řekl bych, že i zajímavější pro diváky. 
Můžeme společně zavzpomínat na 
další významné herecké nebo bavičské 
partnery vaší kariéry? V divadle Semafor 
jste tvořili trojici s Luďkem Sobotou 
a Miroslavem Šimkem. Ke komu jste měl 
blíž?
Rozhodně k Luďkovi, to byl komediant jako 
já. Slávek Šimek s Jirkou Grossmanem byli 
zvyklí hrát úplně jinak. Stáli před publikem 
v oblecích, nažehlení, a říkali vtipné věci. 
Kdežto my jsme chtěli víc hrát. Občas kvůli 
tomu vznikala taková malá přetahovaná. 
Hodně rolí jste natočil s herečkou 
Ivou Janžurovou. Jak s ní se vám 
spolupracovalo?
S tou jsem kdysi točil hodně a rád. Ona má 
jednu vlastnost, kterou mají ženy vzácně, 
a to že dovede vymýšlet gagy. Umí vymýšlet 
celé situace a vtipy. Já se o to vždycky snažil 
také, ale případy, kdy se mi to povedlo, 
považuji za vzácné. 
V Činoherním klubu jste se na pódiu 
potkal s Michalem Pavlatou, se kterým 
jste mimo to uváděl i koncerty skupiny 
Rangers. Jak na něj vzpomínáte? 
S Michalem jsme se měli moc rádi 
a hodně mi chybí. On hrál o 20 let déle 
než já, protože na rozdíl ode mě absolvoval 
hereckou školu. Byl nesmírně vtipný, 
pohotový a měl strašně rád srandu. Zároveň 
to byl jeden z našich nejlepších dabérů. 
A shodou okolností pocházel ze Zásady 
u Jablonce nad Nisou.

Další dvojici jste tvořil vy sám, ale určitě ji 
nemůžu vynechat. Co pro vás znamenali 
Mach a Šebestová?
To byla záležitost, kterou jsem dělal moc rád 
a vlastně to ani nebylo pracné. Ale už je to 
40 let zpátky. Dodnes za mnou občas někdo 
přijde, že mám udělat Macha. Tak to se mu 
musím omluvit, ale hlas mám o oktávu níž, to 
už opravdu nejde.
Zapomněla jsem na nějaká jména, která 
pro vás byla opravdu zásadní? 
Zásadní jsou pro mě ti, se kterými jsem 
si v branži nejvíc rozuměl. Měl jsem rád 
Ilju Racka, s tím jsme si povídali hlavně 
o vážných věcech, Jirku Pleskota, Jiřinou 
Jiráskovou, režiséra Zdeňka Podskalského, 
a tak dále, a tak dále.
Dokázal byste podobně defi novat 
i vaše nejdůležitější životní partnerství 
s manželkou Ivou?
Jsme spolu 50 let, to samo o sobě ukazuje na to, 
že jsme se rozhodli dobře. Tvrdím, že společný 
smysl pro humor je nejlepší tmel lidských vztahů. 
A my se spolu směje hodně a rádi.
Mohli byste spolu hrát divadlo?
Určitě ne, moje žena je velice vtipná 
a bavíme se spolu skvěle, ale divadelní talent 
nemá. Má takový ten ženský herecký talent, 
to jo. Že to bylo strašně levné a já potom 
zjistím, že to zas tak laciné nebylo.
Užíváte si společně důchod?
Já jsem díky hraní hodně rozevlátý. Byť 
v bulváru se objevila zpráva o tom, že jsem 
skončil s herectvím. Tak to je úplná blbost. 
Já jsem pouze po 42 letech ukončil angažmá 
v Činoherním klubu, ale stále hraju hlavní 
roli v šesti komediích. Manželství a naše 
společné chvíle si užíváme, hlavě proto, že 
většinu času spolu nejsme moc natěsno.

Text: Jana Ryantová
Foto: Ota Mrákota

PETR NÁROŽNÝ:
HUMOR JE NEJLEPŠÍ TMEL LIDSKÝCH VZTAHŮ
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NOVÉ KNIHY
Michael Hjorth a Hans Rosenfeldt: TEMNÁ TAJEMSTVÍ
– detektivka

Hans Rosenfeldt, vlastním příjmením 
Petersson, pracoval jako ošetřovatel 
lvounů, řidič, učitel a herec. V roce 1992 
začal psát scénáře pro televizi. Napsal 
scénář pro 20 televizních seriálů a účastnil 
se radiových i televizních pořadů. 
Temná tajemství jsou jejich (společně 
s Michaelem Hjorthem) první knihou. Po 
vydání se udržela ve Švédsku 8 měsíců na 
žebříčku bestsellerů.

Úryvek z knihy: „Někdo ho sem přitáhl. 
Tamodtud. Ukázala na hřiště, a když se 

hodně snažili, uviděli v šedém štěrku na hraně hřiště slabé stopy 
po táhnutí. Stopy, které mohly vyrýt jen dvě paty. Všichni byli zticha, 
panovala mezi nimi vážná atmosféra, tak blízko se ještě nedostali. 
Obyčejné místo jako kouzlem nabylo na významu jen proto, že se na 
děj zadívali Ursulinýma očima.“

PROGRAM
23. 3. v 16:00  Kino: JAN ŽIŽKA

Historické drama a dosud nejdražší tuzemský fi lm. Film je nevhodný 
mládeži do 12 let. Zvýhodněné vstupenky pro seniory je možné 
zakoupit pouze v Informačním centru VRATISLAVICE.
Vstupné: 120 Kč/ 60 Kč senioři

23. 3. v 19:30  Filmový klub: A PAK PŘIŠLA LÁSKA

Herecký koncert Pavly Tomicové zoufale hledající lásku a štěstí. Film 
je nevhodný mládeži do 12 let. Vstupné: 120 Kč

13. 4. v 19:30  Filmový klub: JFK NÁVRAT – ZA
ZRCADLEM

Dokumentární fi lm o atentátu na Johna F. Kennedyho v režii Olivera 
Stonea. Vstupné: 120 Kč

PŮLNOČNÍ KNIHOVNA
Matt Heig 
fantasy román

SMEČKA
Andrea Cremerová
kniha pro dívky 15–18 let

NOVÝ KURZ PRO SENIORY: 
PRACUJEME S CHYTRÝMI 
ZAŘÍZENÍMI V KAŽDÉM VĚKU

S lektorem kurzu Martinem Zichou zjistíte během praktických 
seminářů jaký přístroj si vybrat, jak ho správně nastavit a začít 
používat pro volání, posílání zpráv nebo focení. Rozsah kurzu je 
rozdělen do 6 vyučovacích hodin. Probíhá v čase 13:00 – 16:00 
termínech 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4. a 13. 4. ve spolkovém 
centru IGI VRATISLAVICE. 

NOVĚ FUNGUJE I PORADNA 
PRO PEČUJÍCÍ A POZŮSTALÉ, 
ROZHOVORY O ŽIVOTĚ A SMRTI 

Lektorka Marie Bezděkovská podává pečujícím i rodinám ucelenou 
podporu a péči. Kurzy budou probíhat diskrétně v prostorách IGI 
VRATISLAVICE. Termíny lekcí je potřeba domluvit s lektorkou
na tel. 608 213 485.
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VÝSTAVA: LADISLAV VLNA - PRVNÍ 
ČLOVĚK

Ladislav Vlna je všestranný umělec, především je ale svou 
podstatou vnímání sochař. Jeho fascinace fi gurou se promítá 
do všech sfér jeho tvorby, od klasické sochy až po jeho unikátní 
metalurgickou malbu. V Galerii Desítky budou k vidění jeho 
práce z poslední doby, včetně sochy, která dala výstavě i název.

KONCERT: LENNY - HEARTBREAK 
TOUR

Na konci listopadu rozezpívala Lenny na svém dosud 
největším koncertě pražské O2 Universum. Nyní se vrací 
z velkých halových pódií do hudebních klubů v Brně, Českých 
Budějovicích, Liberci, Pardubicích, Plzni a Ostravě.

DIVADLO: MANŽELSKÝ 
ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH

Volné pokračování úspěšné komedie, tentokrát na horské 
chatě. Pořádá: VIP Art Company.

KONCERT: MICHAL HRŮZA – TOUR 
JARO 2023

Největší hity i úplné novinky živě s Kapelou Hrůzy.

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

TALKSHOW: PETER FREESTONE – 
TAKOVÝ BYL FREDDIE MERCURY 

Exkluzivní zpověď bývalého osobního asistenta Freddie 
Mercuryho. Pořádá: Coolturně bez bariér.

TANEC: DESÍTKA V DESÍTKÁCH

Benefi ční ples k 10. výročí založení spolku Šance zvířatům. 
Pořádá: Šance zvířatům, z.s.

6. 4. v 20:00
Vstupné: 490 Kč

9. 3. – 30. 4.
Vstupné: Zdarma

11. 3. v 20:00
Vstupné: 310 Kč

14. 3. v 19:30
Vstupné: 450 Kč

11. 4. v 19:30
Vstupné: 450 Kč

21. 4. v 20:00
Vstupné: 390 Kč v před-
prodeji 450 Kč na místě
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FOTBALISTÉ JISKRY SE PŘIPRAVUJÍ 
NA NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNU

V TJ Jiskra Vratislavice se ve fotbalovém oddílu usilovně připravujeme 
na jarní část sezóny. Všechny kategorie jsou již v tréninku v plném 
záběru a některé kategorie již měli i přípravné zápasy. Muži odehráli 
i přes prohru dobrý zápas s Doubím a starší žáci vyrazili na zápas 
do Českého Dubu. Na soustředění zde byl tým SKK Hovorčovice 
a kluci měli alespoň porovnání s okresním přeborem Prahy východ. 
Soupeř na nás tlačil hned od první minuty a měl více šancí. Druhá 
půle byla naše. Kluci se srovnali na konečný výsledek 2:2 a zahráli 
si pěkný fotbal. Už se těšíme na mistrovská utkání, o kterých včas 
budeme v příštích vydáních informovat.

Jan Mareš

MAESTRO MOTION SOUTĚŽNÍ 
SEZÓNA 2023

Odstartovali jsme druhé pololetí a pilně se připravujeme na soutěžní 
sezónu. Na druhou pohárovou soutěž se chystáme 19. března 
do České Kamenice. Vyrazíme opět s duama a doufáme, že se 
holkám bude dařit stejně tak, jako v prvním kole. Začínáme plánovat 
i letní tábory, takže jestli máte zájem, podívejte se na naše webové 
stránky a vyberte si, který tábor vašim dětem bude nejvíc vyhovovat, 
a neváhejte je přihlásit. Pro děti chystáme spoustu her, soutěží, 
battlů, výletů, bohatých večerních programů, přijedou skvělí lektoři 
a hlavně si užijeme plno zábavy a tance. 

Eunika Rucká

VRATISLAVICKÝ BĚHOUN

Možná patříte mezi ty sportovce, kteří vzhledem k průběhu letošní 
zimy běžecké boty ani neuklidili. Tím lépe. Pokud jste si ale dali 
zimní pauzu, tak zbystřete, závodní sezóna se blíží. Přípravu prověří 
už 29. ročník běžeckého klání Vratislavický běhoun. Tradiční závod 
se koná v sobotu 29. dubna v areálu Koupaliště Sluníčko. 
Soutěžit se bude ve všech věkových kategorií od batolat až po 
veterány. Trasy jsou vedené po polních a lesních cestách s minimem 
asfaltu. Ti nejmenší musí zdárně absolvovat vzdálenost 50 metrů, 
dospělí nebo odvážná mládež si může vybrat z distancí na 5 nebo 
10 km. Na každého závodníka čeká v cíli medaile, pro tři nejrychlejší 
v každé kategorii i věcné ceny. Startovné na závod je pro děti 
do 10 let zdarma, od pro starší 200 Kč. Podrobné informace 
a registraci najdete na webu www.runboteam.cz.

RunBO Team
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