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VRATISLAVIČÁCI,
jak jistě víte, dlouhodobě se snažíme navyšovat
kapacitu parkovacích míst v obytných zónách.
Zvláště na sídlištích není tato situace snadno
řešitelná, protože často není kde parkovací místa
vytvořit. Z toho důvodu se bráníme situacím,
kdy bychom měli možnosti parkování omezovat.
Jako například v ulici Seniorů na sídlišti Nové
Vratislavice. Vzhledem k tomu, že zde mají u krajnice
zaparkované vozy obyvatelé tamních domů, je toto
místo velmi nepřehledné a dochází tam k mnoha nebezpečným situacím. Navíc je v tomto
úseku problematická zimní údržba, kdy se velký posypový vůz jedoucí shora jen těžko
vyhýbá vozidlům, která vjíždějí do silnice bez možnosti dobrého výhledu do křižovatky.
Nejjednodušším řešením by bylo parkování zakázat. To jsme však nechtěli, protože
chápeme, že občané někde parkovat potřebují. Po konzultacích s dopravními odborníky
nám bylo doporučeno řešení omezit provoz v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Křížová
a Ořechová na jednosměrný. Zpočátku to bude možná nezvyk, ale je to určitě lepší řešení,
než omezit parkování desítek vozů.
Jako již je ve Vratislavicích dobrým zvykem, také letos na jaře budou mít naši občané
možnost zbavit se zdarma nepotřebných věcí a odpadu. Za tímto účelem bude po katastru
rozmístěno několik velkoobjemových kontejnerů. Seznam lokalit a termíny najdete v tomto
čísle zpravodaje.
Také připomínám, že od 5. dubna začíná pravidelný bezplatný vývoz hnědých kontejnerů na
bioodpad. Občané s trvalým pobytem ve Vratislavicích, kteří ještě tuto službu nevyužívají,
mají možnost o přistavení kontejneru zažádat na úřadě městského obvodu.
Možná jste zaznamenali v médiích, že svoje nové zázemí by měla ve Vratislavicích nalézt
krajská záchranná služba. Záchranka dlouhodobě řeší nevyhovující prostory v Husově
ulici v centru Liberce. Na pozemcích naproti pivovaru při ulici Tanvaldská by měl vzniknout
zcela nový komplex zahrnující zázemí pro záchranáře včetně výjezdové skupiny, operační
středisko, ředitelství, vzdělávací centrum, garáže pro sanity a servisní opravárenské
středisko. Dostatek prostoru pro moderní areál a blízký nájezd na silnice I. třídy I/35 a I/14
tvoří z Vratislavic ideální lokalitu.
Váš starosta
Lukáš Pohanka
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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.

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

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát budou k dispozici v pondělí 18. března od 9:00
do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci.
Další termíny poradny jsou 29. dubna a 20. května. Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

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

POJĎTE S NÁMI PRACOVAT
PRO VRATISLAVICE
Starosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkcí

ASISTENTKA STAROSTY
REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍCH
POPLATKŮ
Bližší informace najdete na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista,
na telefonním čísle 482 428 810 nebo
na vratislavice@vratislavice.cz

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Víte, kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii?
Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vratislavic“
a kontaktem na Vás až do 25. března posílat na e-mail vratislavice@
vratislavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50,
Liberec 30, 463 11. Tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky
na koncert skupiny MIG 21, který se koná 19. dubna
v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat o možnosti převzetí
ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! 4. díl vlastivědné knihy o Vratislavicích nad Nisou autorů Marka Řeháčka a Petra Ferdyše Poldy,
o který jsme soutěžili v únoru, vyhrává paní Marie Kutifelová, gratulujeme!
(red)

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 18. 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 15. dubna a 20. května.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První letošní zasedání zastupitelstva MO
Liberec - Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve středu 13. února v hlavním
sále Kulturního centra VRATISLAVICE
101010. Jednání se zúčastnili všichni zastupitelé, a tak bylo zastupitelstvo usnášeníschopné. Reprezentantům obce bylo
ke schválení předloženo celkem sedmnáct
bodů. Po šestnácti letech zakoupilo vedení
obce kvůli opakovaným technickým
poruchám na posledních zasedáních nové
hlasovací zařízení.
Po schválení programu dostali prostor k diskusi

prostor, kam kroužek přestěhovat, protože
současné umístění autodráhy není vyhovující.
Dalšími body jednání byly výroční zprávy
o činnosti obvodního oddělení Policie ČR ve
Vratislavicích nad Nisou a Městské policie
Liberec za rok 2018. Poté zastupitelé schválili
zápisy z jednání finančního výboru. Následně
bylo představeno 5. rozpočtové opatření roku
2018 a zastupitelstvo materiál přijalo. Dalším

na výstavbu Spolkového a komunitního centra
Vratislavice. Hlasovalo se i o odměňování členů
zastupitelstva, komisí a výborů. Zastupitelé dále
přijali vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou
se omezuje používání zábavní pyrotechniky a souhlasili s návrhem změny územního plánu kvůli revitalizaci areálu Vratislavické kyselky. Po hlasování
o zápisech kontrolního výboru bylo zastupitelstvo
ukončeno.

projednávaným bodem bylo financování

Detailní informace o průběhu zastupitelstva

výstavby nového Spolkového a komunitního

a jak konkrétně hlasovali jednotliví představitelé
obce, naleznete na webových stránkách
www.vratislavice.cz v sekci Městský obvod Zastupitelstvo - Zápisy.

centra Vratislavice. Zastupitelé dále odsouhlasili finanční dar a budoucí prodej pozem-

přítomní občané. Na zastupitele se obrátil vedoucí ku. Schválen byl také plán letošního jarního
vratislavického autodráhového kroužku pan Libor úklidu. Zastupitelstvo bylo rovněž seznámeno
Sita s prosbou, zda by mu nepomohli najít vhodný s přidělením téměř šedesátimilionové dotace

Kateřina Hladíková

V DUBNU OPĚT ZAČÍNÁ
SVOZ BIOODPADU
Obyvatelé naší obce mají možnost už pět let zdarma využívat svoz
biologického odpadu. Občané s trvalým pobytem ve Vratislavicích,
kteří popelnici na bioodpad dosud nemají, mohou průběžně žádat
o její přistavení. Od rodinných domů budou hnědé nádoby od pátku
5. dubna vyváženy opět každý pátek. Tato služba je pro občany
zcela zdarma. Více informací naleznete na webových stránkách
www.vratislavice.cz v sekci Praktické informace – Odpady.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru
zdroj: Google Maps

V ULICI SENIORŮ BUDE NOVĚ
JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ
V ulici Seniorů na sídlišti Nové Vratislavice dlouhodobě řešíme problém
s bezpečností dopravního provozu. Tato komunikace je kvůli parkujícím
vozům úzká a rozhledové možnosti v zatáčkách jsou zde velmi omezené,
což často vede k nebezpečným situacím. Zároveň se tu opakovaně
potýkáme s problémy během zimní údržby, kdy protijedoucí auta
způsobují posypové technice komplikace. Řešením by bylo zrušení
parkovacích míst podél obytných domů, ale naší prioritou je naopak
možnosti parkování na sídlišti rozšiřovat. Všechny tyto faktory jsme
konzultovali s odborníky na dopravu. Abychom v této lokalitě mohli
zachovat původní parkovací místa, zajistili bezpečnost řidičů a chodců
a také kvalitní zimní údržbu, bylo nám doporučeno jediné možné
řešení, a tím je zavedení jednosměrného provozu v ulici Seniorů.
Děkujeme za pochopení.
Vedení obce
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JARNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ
Dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, nabízíme vratislavickým
občanům možnost zdarma odložit odpad do velkoobjemových
kontejnerů. Kontejnery jsou na různých místech ve Vratislavicích
přistaveny po čtyři víkendy, během kterých je opakovaně vyvážíme.
Díky tomu je v nich vždy dostatek místa na odpad, který přinesete,
a zároveň se tak snažíme zamezit nepořádku z odpadu, který by
se jinak nevešel. Seznam konkrétních lokalit a termínů naleznete v
tabulce níže.
Vedení obce

Rozpis stanovišť od 22. 3. 2019 do 15. 4. 2019
DOVOZ VKO

ULICE – MÍSTO

22. 3. 2019

Rýmařovská (parkoviště)

ODVOZ VKO
25. 3. 2019

Donská (sídliště Textilany)
Prosečská – U Lesa

Nad Školou, Vnitřní, Vnější, Zámecký Vrch, Náhorní, Skloněná,
Dlážděná + hlavní chodníky (Tanvaldská, Rochlická, Dlouhomostecká)

Zámecký vrch (parkoviště)
Kapraďová (parkoviště u č.p. 992-3)

2 . ETAPA sídliště Nové Vratislavice 7. – 11. 3.

Obvodní

U Sila, Seniorů, Krajní, Křížová

Za Tratí (nad č.p.784)

3. ETAPA lokalita Nová Ruda 12. – 15. 3.

pod ul. Kunratická (naproti č.p. 155)
Dlážděná (parkoviště u č.p. 1427-9)

Na začátku března jsme zahájili pravidelný jarní úklid komunikací, chodníků a parkovišť v celém katastru naší obce. Mechanické čištění bude
probíhat v šesti turnusech, vždy v konkrétní lokalitě. Úklid komunikací
a chodníků budeme provádět od pondělí do pátku od 4:30 do max.
20:00 hod. Vzhledem k tomu, že úklid závisí na aktuálním počasí, jsou
níže uvedené termíny pouze orientační. V této souvislosti žádáme občany, aby respektovali dopravní značení upozorňující na vyklizení parkovacích ploch a umožnili tak dostatečnou manipulaci úklidové techniky.
1. ETAPA sídliště - Zámecký Vrch 4. – 6. 3.

Tyršův vrch (otočka)

29. 3. 2019

JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ

1. 4. 2019

Nad Kyselkou (u křižovatky)

Východní, Sladovnická, Donská, Kozácká, Pod Skalkou, Zavřená,
Zvonková, Na Skalce, Křivá, Skrytá, Šikmá
4. ETAPA 18. – 21. 3.

Pod Skalkou

Tulipánová, Svornosti, Okálová Krajová, Leknínová, Rýmařovská,
Na Rozcestí, Obvodní, Nad Strání, Za Drogérií, Dopravní, U Sila,
Májová, Kapraďová, Chmelařská, Vinařská, U Strže, U Cihelny,
Pekárenská

U Strže
Na Vrších – K Mojžíšovu prameni
Na Rozcestí – Dlouhomostecká
Krajová – Okálová

5. ETAPA 22. – 27. 3.

Vinařská – Kapraďová
Tyršův vrch – č.p. 741
5. 4. 2019

Na Břehu (u č.p. 99)

8. 4. 2019

Tyršův Vrch, K Mojžíšovu prameni, Souběžná, Na Vrších, Pampelišková, Borůvková, Sedmidomky, U Studánky
6. ETAPA 28. – 29. 3.

Skloněná

Nad Kyselkou, Za Tratí, Prosečská, U Šamotky

Sídliště – Nové Vratislavice (u č.p. 1204)
Májová (parkoviště u prodejny)

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Dopravní (naproti č.p. 544)
Východní (cesta k č.p. 178)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Východní (u 49. MŠ)
Pod Skalkou (p. Lašák č.p. 201 –
p. Pospíšilová č.p. 1233)
12. 4. 2019

MOBILNÍ SBĚR PO TRASE
ul. Východní u č.p. 245

8:00 - 8:30

Východní – Sladovnická

křižovatka ul. Zavřená-Zvonková

8:35 - 9:05

Kořenovská (křižovatka)

ul. Donská u č.p. 1378

9:10 - 9:40

Pivovarská

ul. Pivovarská u č.p. 388

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

křižovatka ul. Krajová-Tulipánová

10:20 - 10:50

Svornosti (umístění u modřínu)

křižovatka ul. Dlouhomostecká-Dopravní

10:55 - 11:25

Vnitřní

ul. Prosečská u č.p. 636

11:30 - 12:00

Za Mlýnem u č.p. 300

u zastávky Proseč-Nisa

12:05 - 12:35

Za Tratí u č.p. 775

křižovatka ul. Dlážděná-Zámecký vrch

12:40 - 13:10

Lesopark (Pobočná – Rumburská)

ul. Krajní

15. 4. 2019

6. 4. 2019

9:45 - 10:15

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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DO VRATISLAVIC BY SE MĚLA
PŘESTĚHOVAT ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

8. ROČNÍK BURZY KNIH

Vedení záchranné služby, která má zázemí vedle budovy liberecké
nemocnice v Husově ulici, plánuje kvůli nevyhovujícím prostorům
a složitým dopravním podmínkám v centru města v budoucnu vybudovat novou základnu vedle vratislavického pivovaru. Výhodou této polohy
je dobré napojení na rychlostní komunikaci. Na pozemcích o rozloze
zhruba 0,6 hektaru by mělo vzniknout zcela nové zázemí pro záchranáře
včetně výjezdové skupiny, má se sem přestěhovat také operační středisko, ředitelství, vzdělávací centrum, garáže a servis pro sanity.
(red)

NA VRATISLAVICKÝCH VELIKONOCÍCH
Burza knih se stala nedílnou součástí Vratislavických Velikonoc a našla
si řadu návštěvníků a příznivců, proto ji chystáme i letos. Burza knih se
společně s Vratislavickými Velikonocemi uskuteční v sobotu 13. dubna
od 14:00 – 17:00 hodin v prostoru foyer Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Zájemci, kteří si budou chtít koupit knihu nebo knihy
prodat, mohou v tomto čase navštívit prostor foyer v kulturním centru
a obohatit svou domácí knihovnu. Burzy se mimo jiných prodejců zúčastní
už tradičně i liberecká knihkupectví. Pokud máte zájem některé své knihy
prodat, je nutné si dopředu zarezervovat bezplatné prodejní místo
a nahlásit přibližný počet knih, které chcete prodávat. A to nejpozději do
8. dubna, buď osobně v Informačním centru KC VRATISLAVICE 101010,
na telefonu 482 321 811 nebo e-mailem na: petr.mejzr@vratislavice.cz.
(red)

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
také osvobozen. Poplatek lze uhradit bankovním převodem, složenkou,
ale také hotově na pokladně v přízemí vratislavické radnice v pondělí a
středu v úředních hodinách.
(red)
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PSÍ PARK JE PŘIPRAVEN NA NOVOU
SEZÓNU
Na základě informací od jednoho z návštěvníků jsme obratem zajistili
opravu překážek v našem parku pro psy. Park je připraven na novou
sezónu a krásné počasí těchto dnů můžete využít k jeho návštěvě a
tréninku s Vašimi čtyřnohými miláčky.
(red)

OBEC

Vratislavický zpravodaj

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Rodičům vratislavických dětí přinášíme informace týkající se letošních zápisů k předškolnímu vzdělávání. Tak jako vloni budou ve
vratislavických mateřských školách probíhat jednotné elektronické
zápisy do mateřských škol stejně jako v Liberci. Zápis se skládá ze
tří fází. Kompletní informace naleznete na webové stránce:
https://zapisyms.liberec.cz Veškeré informace je možné získat také
během dní otevřených dveří, které budou probíhat ve vratislavických
MŠ v následujících termínech:

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VRATISLAVICKÝCH MŠ
MŠ LÍSTEČEK
budova školy v ul. Východní

3. 4. 2019

9:00 – 11:00

MŠ LÍSTEČEK
budova školy v ul. Tanvaldská

4. 4. 2019

9:00 – 11:00

MŠ SÍDLIŠTĚ

16. 4. 2019

10:00 – 11:30

Zápis se skládá celkem ze tří fází. I. fáze zápisu proběhne od 8. 4. do
13. 5. 2019, tzv. vydání žádosti. Tuto žádost je možné nalézt na adrese:
https://zapisyms.liberec.cz/ nebo si ji mohou zákonní zástupci po domluvě s ředitelkou MŠ vyzvednout v příslušné mateřské škole.
Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy nestačí pouze
zaregistrovat se a žádost vytisknout. Ale vytisknutou a podepsanou
žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost

o povinném očkování je nutné předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi - sběr žádostí. Sběr žádostí bude
probíhat pouze v úterý 14. 5. 2019 ve stanovených časech
a příslušných pracovištích.

SBĚR ŽÁDOSTÍ O ZÁPIS DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:
MŠ LÍSTEČEK
(v budově školy v ul. Východní
270 - sídlo organizace)

14. 5. 2019

8:00 – 11:30
13:00 – 17:00

MŠ SÍDLIŠTĚ

14. 5. 2019

8:00 – 11:30

Od 20. 5. 2019 začne III. fáze – vyhodnocování žádostí, kdy
ředitelka rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte do zvolené mateřské
školy. Od tohoto termínu můžete na webových stránkách sledovat
průběh přijímacího řízení dítěte.
Ředitelka konkrétní mateřské školy vyhodnotí všechny žádosti
o přijetí a informuje o přijetí či nepřijetí dítěte dle pořadí a důležitosti kritérií pro přijetí. Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol
zřizovaných Statutárním městem Liberec a Městským obvodem
Liberec – Vratislavice nad Nisou předcházejí diskriminaci, nastavují
rovná a transparentní pravidla.
Ředitelky vratislavických MŠ

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PROBĚHNE 25. – 26. 4. 2019
Také vratislavická základní škola se letos nově připojuje k jednotnému elektronickému zápisu, který byl zaveden v Liberci. Zápis
se tak bude skládat ze tří fází. Kompletní informace naleznete na
webové stránce: https://zapisyzs.liberec.cz/.
I. fáze zápisu nově probíhá od 8. 4. do 24. 4. 2019, tzv. vydání
žádosti. Tuto žádost je možné nalézt na adrese: https://zapisyzs.
liberec.cz/ nebo si ji mohou zákonní zástupci vyzvednout na sekretariátu školy v době od 7:30 – 15:30 hodin. Pro podání žádosti
o přijetí dítěte do základní školy nestačí pouze zaregistrovat se
a žádost vytisknout. Ale vytisknutou a podepsanou žádost je nutné
předat pověřenému pracovníkovi školy ve II. fázi - sběr žádostí.
Sběr žádostí bude probíhat v budově školy v těchto termínech:
čtvrtek 25. 4. 2019

15:00 – 17:00

pro MŠ Sídliště

pátek 26. 4. 2019

15:00 – 17:00

pro MŠ Lísteček + ostatní

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro
děti narozené do 31. 8. 2013 a k zápisu musí také děti, kterým byl
udělen odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019.
Ředitel základní školy rozhoduje o přijetí dítěte do základní školy
v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.
(red)

HLEDÁME VHODNÉ PROSTORY
PRO AUTODRÁHOVÝ KROUŽEK
Ve Vratislavicích už dvanáct let funguje autodráhový kroužek.
Nejprve byla autodráha, na které vratislavické děti trénují, umístěna
v budově základní školy. Tyto prostory ale škola kvůli stále většímu
počtu žáků potřebovala přestavět na třídy. Kroužek se tak musel
přestěhovat a dočasné působiště nalezl v areálu Intexu. Ale ani zde není
umístění autodráhy ideální. Kvůli její značné velikosti 7 x 12 m je těžké
najít vhodné místo, kam by mohly děti chodit trénovat. Obracíme se
proto na veřejnost s prosbou, zda by nám nemohla dát tip na vhodný
a dostatečně velký prostor pro tento účel. S případnými návrhy se
můžete obracet přímo na vedoucího autodráhového kroužku pana Libora Situ na tel.: 737 558 608 nebo e-mailem
na libormusicsystem@seznam.cz.
Vedení obce
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BALÓNKOVÝ PLES
MĚSTSKÉHO OBVODU
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VRATISLAVICE
NAD NISOU
V pořadí devátý ročník reprezentačního plesu Městského obvodu Liberec –
Vratislavice n. N. a vratislavické základní školy navštívilo v pátek
22. února na tři sta hostů. Průběh slavnostního večera moderoval David
Jelínek a k tanci hrál oblíbený orchestr Big „O“ Band Marka Ottla.
Hlavní sál Kulturního centra VRATISLAVICE
101010 byl tradičně vyzdoben záplavou bílých
a fialových balónků. Návštěvníky plesu přivítal
při příchodu sklenkou sektu starosta Vratislavic Lukáš Pohanka a ředitel základní školy
Mgr. Libor Rygál. Večer zahájily hiphopovým
předtančením děti z vratislavické základní
školy z tanečního uskupení Maestro motion
dance group. Dalším oživením plesu bylo
originální perkusové vystoupení skupiny
Barel Battery. Krátce před půlnocí došlo
na slosování vstupenek a výherci si odnesli
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například vouchery na pobyty v Zámeckém
hotelu Svijany a resortu Malevil, dárkový
koš od společnosti Kitl, vstupenky na koncerty do Kulturního centra VRATISLAVICE
101010 nebo vína od společnosti Decanté.
Spoustu zábavy si návštěvníci užili také
díky tzv. Smyboxu, který byl umístěný ve
foyer kulturního centra. Hosté si tento
digitální přístroj na pořizování fotografií
oblíbili už během předešlých ročníků
a nejinak tomu bylo letos.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST

MASOPUSTNÍ VESELICE VESELÁ
JE PŘEVELICE!

MŠ LÍSTEČEK "PO STOPÁCH YETTIHO"
Letošním zimním zpestřením vzdělávacího programu mateřské školy Lísteček byl projekt rozvrstvený v celém týdnu 18. – 22. 2. 2019,
nesoucí název „Po stopách Yettiho“. Přestože v jednotlivých budovách
mateřské školy Lísteček probíhaly rozličné aktivity, zastřešovaly je jednotné kompetence a způsob práce s dětmi. Část dětí strávila dopoledne
v lyžařské škole „Na Dolině“ a část dětí se vžila do kůže samotnému
Yettimu přímo v jednotlivých mateřských školách. V projektovém týdnu se
školky otřásaly v rytmu Yettiho hymny „Yetti song“, kterou děti zpívaly
s „yettiovskou“ kuráží. Podobně odhodlaně se procházely děti po vratislavických lukách na sněžnicích, vytvářely obydlí z barevného sněhu pro
kamaráda Yettiho a pekly s ním brambory, bádaly nad detaily jehličnatých
stromů či sněhových vloček a vydaly se po stopách zvířat. Odvážily se
také dokonce orientovat venku i v „polární noci“ a osvojily si základní
dovednosti horolezectví. Závěrem projektového týdne vznikl společnou
prací Yetti samotný v nadživotní velikosti, který pak dětem předával
slavnostní diplomy a medaile s jeho podobiznou.

Měsíc únor je obdobím maškarních bálů a masopustních veselic.
Poslední dny masopustu, který trvá od Tří králů do Popeleční
středy, bývají plné radovánek, rejdění a hodování. Na masopustní
karnevaly narazíme snad v každé mateřské škole… Ne jinak
tomu je i v naší MŠ Sídliště. Tentokrát jsme zvolili maškarní rej
s průvodem po Vratislavicích. Originálními maskami se to
v zástupu jen hemžilo a některé nápady nás přímo ohromily! Rej
byl neskutečně rozmanitý – princezny, šmoulinky, robot či masky
zvířátek. Samozřejmě nechyběl tradiční medvěd s medvědicí, bez
nich by to přeci nebylo ono. Společně jsme absolvovali procházku
po naší obci se zastávkami u babiček, které nám pravidelně čtou
ve školce, u paní „řezníkové“ či v místním obchodu na sídlišti.
V doprovodu kytary a flétny tu děti společně zazpívaly a zarecitovaly.
Odměnou pro všechny masky byly sladkosti a malé dárečky na
památku. Děkujeme rodičům za vstřícnost a spolupráci při přípravě
masek, děti si tento den určitě užily i spolu se svými učitelkami.
Těšíme se na další veselici s průvodem po Vratislavicích!
Kolektiv MŠ Sídliště

Za MŠ Lísteček Anežka Cvejnová

LÍSTEČEK NA NÁVŠTĚVĚ KNIHOVNY
Víte, jakou největší či nejmenší knihu si lze půjčit v úžasném knížkovém
království? Kde žijí víly Markétka, Blanka a Helenka a kde toto království vůbec najdete? My už ano, protože jsme s dětmi prožili pohádkové
dopoledne ve vratislavické knihovně. Vílí vyprávění o tom, kde, kterou
knížku najdeme, jak se o knížky starat, jak si je správně prohlížet
a číst, že si zde můžeme půjčit nejen knížky, ale i stolní hry a CD, jsme
poslouchali v němém úžasu. Mnozí z nás obdivovali krásné „boxy“
s polštáři, a tak nás Markétka pozvala, abychom si kdykoliv přišli do
knihovny třeba odpočinout v těchto polštářích s knížkou a strávit tak
příjemné kouzelné chvilky. A když jsme si pak mohli začít prohlížet
a listovat . . . nechtělo se nám ani zpátky do školky. Děkujeme a těšíme
se na další čarovné chvilky v nádherném království knížek.
Za MŠ Lísteček Denisa Nechanická
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ČLOVĚK

PAPOUŠCI A JEJICH ŽIVOT
V úterý 19. února k nám do Vratislavic přiletěli papoušci. Usídlili se
ve velké tělocvičně školy a předvedli nám, co umí. Byli to papoušci
z různých koutů světa a dozvěděli jsme se i pár zajímavostí. Papoušci
nám létali nad hlavami, krmili jsme je a některým skupinám se poštěstilo i slyšet, jak mluví. Představení jsme si užili a těšíme se na další.

Druháci si během projektového dne ve skupinách zopakovali stavbu těla
člověka tím, že obkreslili spolužáka a udělali popisky k jednotlivým částem
těla. Následovala stanoviště, kde vyzkoušeli svoje smysly. Ochutnávali
a očichávali různé suroviny, nechali se vést přes překážky jako nevidomí,
četli hmatem, rozeznávali různé zvuky a hráli zvukové pexeso. Zábavně
naučná výuka děti vždy baví a už se těšíme na další projektové vyučování.
Mgr. Petra Brychová

Mgr. Zuzana Vraná

MASOPUST
Masopust není půst! Jak by mohl název naznačovat, masopust je
naopak obdobím hojnosti, tradičních zabíjaček a veselí mezi Vánocemi
a Velikonocemi. Masopust si naše třídy prvňáčků společně připomenuly
masopustním průvodem. Průvod byl plný rozmanitých masek. Také jsme si
o masopustu vyprávěli. Nejen v matematice, ale i v hodině čtení se objevovalo téma masopustu. Víme, že dodržování tradic je velmi důležité. Už teď
se těšíme na Velikonoce!
Vyučující 1. tříd

VÝUKA PLAVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE
Žáci 2. a 3. tříd vyměnili klasické hodiny tělocviku v tělocvičně za
plavecký bazén. Po dobu 4 měsíců se děti zdokonalovaly v plavání
v povinném kurzu vedeném plaveckou školou v Jablonci n. N.
Mnoho dětí si za svoje výkony odneslo Mokré vysvědčení, ale hlavně
zážitky ze zábavné výuky.
Mgr. Jana Svobodová

11

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST

BŘEZEN

MĚSÍC ČTENÁŘŮ
VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
K desátému ročníku celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti BŘEZEN - měsíc čtenářů se připojila i naše knihovna.
V RÁMCI TÉTO AKCE KNIHOVNA POŘÁDÁ:
Čtvrtek 21. 3. 2019 – 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. Tento den je také Světovým dnem poesie, který
roku 1999 vyhlásilo UNESCO.
Tak jako každý rok máme pro každého návštěvníka
knihovny přichystán malý dárek - obrázek s omalovánkou.
Po celý měsíc bude v knihovně připraven dotazník průzkumu
spokojenosti našich čtenářů (ten je možno poslat i elektronicky).
V tomto roce bychom rády pokračovaly 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 2019 budeme
oceňovat čtenáře - muže. Podle loňského průzkumu čtenářství se
opět prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži a my chceme muže
ve čtenářství podpořit! Statistika odhalila i rozdíly mezi mužským
a ženským čtením. U žen má výraznější podíl beletrie, která během
dlouhých večerů pobaví, zatímco muži čtou více literaturu faktu.
Pátek 29. 3. 2019 – Odpoledne
s Andersenem – již desáté v naší knihovně!
Letos si budeme připomínat pohádky známé
i neznáme nejen od Hanse Christiana. A tak
zveme školáky, kteří chtějí strávit odpoledne
netradičním způsobem, do naší knihovny
v pátek 29. 3. 2018 na Odpoledne s Andersenem. Můžete se 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!
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VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH A HER:
Standa a dům hrůzy, Arnošt Goldflam - Chtěl jsem napsat nějaký
příběh pro děti, které se rády trochu bojí. A protože jsem ho psal taky
o prázdninách a kolem bylo plno dětí, tak jsem jim každý den četl nově
napsanou příhodu. Kluci i holky říkali svorně, že jim skutečně trošku běžel
mráz po zádech. Jen můj syn Otík povídal: „táto, tys říkal, že napíšeš
strašidelný příběh, a ono to není vůbec strašidelný…“ On tehdy tvrdil, že
se nebojí. Ale já si myslím, že se přece jenom trošku bál… (autor)
Co skrývá noc, Kateřina Bažantová – První světélkující kniha! Schovej
se pod peřinu a s baterkou najdi a spočítej všechny hrdiny a pak zhasni
světlo.
Zpátky do lavic - Že jste ze školních let už dávno vyrostli? To vůbec
nevadí. I vaše vědomosti prověří tato hra. Vaším cílem je získat, stejně
jako za vašich dětských let, to nejlepší vysvědčení.
M. Fizková, H. Brestovanská
a B. Šafránová, knihovnice

SPOLEČNOST

TURISTICKÉ AKCE

JUBILANTI

VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
13. 3. 2019
ODJEZD 10:02

ČD Liberec, Chotyně – Hrádek nad Nisou
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

20. 3. 2019
ODJEZD 13:00

MHD Fügnerova č. 3, Staré Pekárny
vedoucí paní Kotelenská, náročnost 2

27. 3. 2019
SRAZ 13:00

MHD Fügnerova č. 18, Rudolfov – Dračí kámen
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

3. 4. 2019
SRAZ 13:00

MHD Fügnerova, Přehrada – Liberecká výšina
vedoucí pan Janků, 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
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LEDEN 2019

70 let

Petr Titěra
Jaroslava Regnerová
Milena Chládková
Vladislav Loprais
Vladimíra Hanšová
Josef Kašpar

80 let

Ĺudmila Bartová

85 let

Jaroslav Chrastecký

90 let

Libuše Vršecká

75 let

Karel Nevečeřal
Marie Bímová
Kristina Fišerová

PLÁN CVIČENÍ SENIORŮ
NA ROK 2019
Vratislavičtí senioři mohou každé pondělí pravidelně navštěvovat
lekce kondičního cvičení v sokolovně. Zájemcům přinášíme termíny
cvičení na rok 2019:
BŘEZEN 2019

4.

11.

18.

25.

DUBEN 2019

1.

8.

15.

29.

KVĚTEN 2019

6.

13.

20.

27.

ČERVEN 2019

3.

10.

17.

24.

ČERVENEC 2019

NECVIČÍ SE

SRPEN 2019

NECVIČÍ SE

ZÁŘÍ 2019

9.

16.

23.

ŘÍJEN 2019

7.

14.

21.

LISTOPAD 2019

4.

11.

18.

PROSINEC 2019

2.

9.

16.

30.
25.

POZVÁNKA NA MASOPUST
A VELIKONOČNÍ VESELICI
Komise komunitního plánování a městský obvod pořádají pro všechny
vratislavické seniory tradiční Oslavy masopustu a Velikonoční veselici
na hlavním sále KC VRATISLAVICE 101010. Masopustní veselí
vypukne ve čtvrtek 14. března od 16:00 hodin a k tanci a poslechu
zahraje oblíbené duo Kantiléna z Lomnice nad Popelkou.
Na Velikonoční veselici se můžete těšit ve stejném čase v úterý
9. dubna. Přítomným nově zahraje kapela Náznaky. Vstup na obě
akce bude návštěvníkům umožněn od 15:30 hodin. Srdečně zveme
všechny vratislavické seniory!
(red)
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VÁCLAV VYDRA:
„VAŘENÍ SE VYHÝBÁM
JAKO ČERT KŘÍŽI“
Do Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 přijel v polovině února
s kriminální komedií Rukojmí bez rizika známý český herec a zapálený
koňák Václav Vydra, jehož hlas je neodmyslitelně spjat také s oblíbeným
pořadem o vaření. Během našeho rozhovoru o herectví, koních i vaření
dokázal, že je mu humor vlastní v každé situaci.
Pocházíte z herecké rodiny, byla to automatická volba, že budete také herec, anebo
jste si jako dítě snil, že budete kosmonaut,
popelář…
Já jsem nesnil o ničem, jenom jsem se asi
nějakým způsobem chtěl odlišit, protože oba
moji rodiče byli známí, slavní a dobří herci (Dana
Medřická a Václav Vydra, pozn. redakce). Když
se mě příbuzní ptali, čím bych chtěl být, tak jsem
si vždy vymyslel cokoliv jiného. Nejdřív to měl
být hasič, pak ošetřovatel v zoologické zahradě,
později malíř a spisovatel, ale když došlo na
lámání chleba, tak jsem nakonec stejně zůstal
u toho nejjednoduššího, co se nabízelo. Takže
jsem řekl, že půjdu na hudebně-dramatickou
konzervatoř, protože jsem se doslechl, že tam
není matematika.
A byla?
Nebyla, nebyla. (smích) Toho jsem byl ušetřen.
Měl jsem s matematikou problémy už v deváté
třídě. Chodil jsem na doučování, a tím pádem
jsem si dovedl spočítat, že bych gymnázium asi
„neprolezl“. (smích) Byly tam jenom humanitní
předměty.
Pamatujete si ještě svou první roli, za kterou
jste dostal honorář?
Nepamatuji, ale vím, co jsem si za ten honorář
koupil. Byla to vydělaná kozí nebo telecí kůže,
kterou jsem si dal k posteli. (smích)
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Vy vlastně dál zůstáváte hereckou
rodinou, protože Vaše manželka je také
herečka. Dokonce se spolu potkáváte
i v této hře. Je to výhoda nebo nevýhoda,
že jste oba dva z branže?
Nikdy jsem tedy nepoznal tu druhou stránku věci, neměl jsem nikoho „mimo branži“.
(smích) Ale myslím si, že je to opravdu
výhoda. Za prvé si o tom můžeme povídat, za
druhé se dá předpokládat, že oba chápeme
problematiku toho, co děláme a víme, co to
obnáší a v neposlední řadě spolu můžeme
také jezdit hrát a můžeme spolu vystupovat,
a tím pádem spolu trávíme víc času, kterého
je jinak zoufale málo.
Vezmete někdy svou manželku do divadla
podívat se na představení?
Ne. (smích) Musím říct, že jsme tedy vážně
dlouho nebyli. Spíš ji vezmu do kina. Do kina
chodíme rádi, když najedeme volný večer…
Když už jsme se dostali ke spojení Vy
a Vaše paní, tak dlouhá léta jste neodmyslitelně spojení s pořadem Prostřeno.
Umíte vařit?
Už je to deset let, co ten pořad komentujeme
a já ani nevím, jestli umím nebo neumím vařit.
Nikdy jsem se o to ani nesnažil. Myslím si, že
bych asi dokázal něco uvařit, ale já se tomu

vyhýbám jako čert kříži. Prostě v tom nevidím
nic, co by mě nějakým způsobem bavilo. Pokud
musím, udělám si špagety nebo vajíčko na
hniličku, případně i natvrdo, když se mi to nepovede. (smích) Jinak, pokud se musím nakrmit
sám, tak si dám něco studeného, co máme
v lednici, a pokud mám nakrmit někoho jiného,
tak ho s chutí pozvu do nějaké dobré restaurace.
Teď už tedy víme, jaký jste kuchař, ale jaký
jste strávník, jste náročný? Když deset let
komentujete pořad o vaření, tak to působí, že
víte, o čem je řeč.
Ano, ano, tak to působí. (smích) Samozřejmě
poznám, jestli je jídlo dobré nebo ne. A já mám
rád dobré jídlo! Mám ale poměrně málo času,
tak se mnohdy stravuji tak, aby mi jídlo toho
času zabralo co nejmíň. Tím pádem v podstatě
sním, na co přijdu. (smích) A vzhledem k tomu,
že hlad je nejlepší kuchař, dá se říct, že jsem
velice vděčný strávník a myslím, že krmit mě je
radost.
Několikrát jste zmínil, že jste na tom špatně
s časem. Máte vůbec čas na „koníčky"?
Času mi nezbývá, to je pravda. Otázka je, jestli
je to dobře nebo špatně. Vždy si najdu čas na
to, na co si chci čas najít. A to jsou v první řadě
koně, kterým jsem upsal svůj sklonek života.
Divadlo chci dělat dál, a také musím, abych si na
ty koně vydělal. Takže je to více méně můj jing
a jang, osciluji mezi těmito dvěma póly. A do
toho se musí ještě vejít ostatní věci, na které
zbývá už vážně málo času. Naštěstí se s Janou
můžeme vídávat při snídani nebo na představení
nebo po něm nebo v posteli. Domácí život
z toho nevypadává. Ráno, než se rozejdeme
za povinnostmi, jsme spolu a zase večer po
představení máme několik hodin, které trávíme
společně, a to je vždy strašně fajn. A pokud
spolu navíc hrajeme nebo točíme Prostřeno,
tak spolu kolikrát strávíme i den. (smích) A to
je moc hezké! Proto mám rád „spací zájezdy“,
kdy jedeme na dva dny, tzn. večer hrajeme,
přespíme, druhý večer hrajeme, a pak jedeme
zpátky. To je takový můj odpočinkový den,
kdy jsme s Janou spolu a krásně se v hotelu
vyspíme, dáme si snídani a máme volný den jen
pro sebe a já nemůžu za koňmi. My teď tedy
máme dva psy, které musíme brát s sebou,
takže s nimi třeba jdeme na procházku, ale to je
taky moc pěkné.

Text: David Jelínek
Foto: Jaroslav Appeltauer

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

KONCERT: HANK (ATMO MUSIC)
– OCEÁN TOUR

Vratislavický zpravodaj

DIVADLO: TATARÁK NA EX
21. 3. od 19:30 hod.
Vstupné: 350 Kč

Syrová stand-up comedy
Milana Šteindlera a Vojty
Záveského.
Pořádá: Agentura Point.

8. 3. od 20:00 hod.

Vstupné: 200 Kč v předprodeji
250 Kč na místě

Foto: Hank

AKCE: CYKLONEDĚLE

Hank ze skupiny ATMO music vyráží na první sólo tour k albu Ocean.

DIVADLO: HAMLETI

24. 3. od 12:00 hod.
Vstupné: ZDARMA

Foto: Cycology Store

11. 3. od 19:30 hod.

Vstupné: 350 Kč v předprodeji
390 Kč na místě

Foto: Divadlo Na

zábradlí

Cesta do hlubin herecké duše. Petr Čtvrtníček, Jana Plodková, Jakub Žáček
a další. Představení není vhodné pro děti.

FILMOVÝ KLUB: CESTA VEDE DO TIBETU

Testování a představení modelů kol a elektrokol na rok 2019.
Dále jsme si pro Vás připravili přednášky z cyklistického světa,
například o údržbě kol, z bikepackingového světa či ze závodu
Italy Divide. Vše vypukne ve 12:00, předpokládaný konec 17:00.
Pořádá: Bike Club JBC a KC VRATISLAVICE 101010.

KONCERT: UDG TOUR
29. 3. OD 20:00 HOD.
Vstupné: 280 Kč v předprodeji / 330 Kč na místě

20. 3. od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

Foto: dechhor.cz

Unikátní, mezinárodními cenami ověnčený dokument z roku 1954
zachycuje architektonické památky, život Tibeťanů i setkání
s devatenáctiletým dalajlámou Tändzinem Gjamcchem
i pančhenlámou Čhökji Gjalcchänem.

Foto: UDG

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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Požárnická veselice
30.3.2019 – 19:00h

Sál pivovarské hospody Vratislavice n/N
Hudba: D Band
Začátek oslav 150. výročí založení sboru.
Vítány jsou převleky od roku 1869 po
současnost.
Večer plný dobré zábavy a soutěží!

Cena lístku 199Kč na tel.: 605 372 295
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MAESTRO-MOTION ODSTARTOVALO
SOUTĚŽNÍ SEZÓNU
Maestro - motion v březnu vyjede na další závody, a to 17. března do
Markvartic na pohárovou soutěž, kde se poprvé ukážeme s choreografií juniorů a „hlaváků“. Také sóla a dua zde budou opět bojovat
o první místa. Další soutěží, která nás čeká 31. března, je Czech Dance
Masters. Na tuto postupovou soutěž jedeme poprvé a jsme napjatí, jak
se Maestro - motion v tak velké taneční organizaci umístí. 15. března
vystupujeme na dalším plese v Babylonu, kde nás můžete vidět a užít
si přehlídku našich věkových skupin od začátečníků až po maminky
našich dětí. Celá skupina tvrdě trénovala, a to i o víkendech, a já
doufám, že se nám letos bude na soutěžích dařit, protože si to všichni
za svou píli zaslouží.

VRATISLAVICKÁ PECHOVÁ SI ZE
ZÁVODŮ PŘIVEZLA DVA OSOBNÍ
REKORDY
Handicapovaná plavkyně z Vratislavic Markéta Pechová se v neděli 24.
února účastnila prvního letošního závodu Českého poháru dálkového
plavání ve Vysokém Mýtě. Závod na tři kilometry uplavala v osobním
rekordu za 49 minut a umístila se na 4. místě. Ze druhého závodu na
1,5 km s časem 24 min. si přivezla stříbro a jednalo se o její druhý
osobní rekord toho dne.
(red)

Eunika Rucká, DiS.

CO JE NOVÉHO,
PANE STAROSTO?
ÚSPĚCH VRATISLAVICKÝCH
GYMNASTEK
Ve čtvrtek 28. února se v tělocvičně TJ Rochlice konala atletická soutěž
nejmladšího zdatného žactva, které se zúčastnilo šedesát čtyři dětí
ze šesti tělovýchovných jednot z Libereckého kraje. Děti soutěžili
překážkové dráze na čas, hodu do bedny, skoku do dálky a kopu na
branku. V silné konkurenci zvítězila v kategorii Mladší žákyně II
(roč. 2013 – 2014) vratislavická Nela Koudelková a v kategorii Mladší
žákyně III (roč. 2011 – 2012) vybojovala bronz další gymnastka
z Vratislavic Jasmína Cerhová.
(red)

I Váš starosta v našem vysílání!
Každý všední den v 15:30 hodin

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
LetakA5-starosta-Liberec-final.indd 1

12.2.2019 7:31:26
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BRONZ PRO VRATISLAVICKÉ
VOLEJBALISTKY

ZAČÍNÁ JARNÍ ČÁST FOTBALOVÉ
SEZONY

Naše skupiny Předškolní děti a Míčovky se pilně připravují na další kolo
barevného minivolejbalu 24. března na hale Dukly Liberec. Mladší žákyně
v krajském finále minivolejbalu čtyřek (jen 4 hráčky v menším poli)
v Jablonci n. Nisou získaly bronzové medaile a krásné čtvrté místo. Jde
o výsledek poctivé přípravy a týmového pojetí. Jedná se o dlouhodobou
soutěž a vyplatil se nám záměr věnovat se širšímu týmu, kdy každý mohl
zaskočit kdykoliv za kohokoliv. V šestkách čeká mladší žákyně finále
krajského přeboru v březnu a v dubnu kvalifikace na MČR.
Starší žákyně budou ve finále krajského přeboru bojovat o 5. místo.
V Českém poháru nás prověřil turnaj v Brně, kde jsme měli ze základního
týmu dvě zranění, dvě onemocnění a následně dvě zranění přímo na
turnaji. Přesto jsme do posledních zápasů bojovali s nejsilnějšími týmy
o vítězství. Poslední turnaj Českého poháru bude v Plzni 30. března, pak nás čeká přechod na beachvolejbal. Začneme z kraje května
soustředěním v Bibione a postupně nás čekají dle počasí tréninky na
našich kurtech a turnaje po celé ČR. Více informací, fotek a výsledků na
www.beachvratislavice.cz
Jan Kvapil

V měsíci březnu nám začíná jarní části fotbalové sezony. Naše družstva
dohrávají přípravná utkání a všichni se už chystají na první zápasy jarního
kola. Starší žáci byli osloveni týmem starších žákyň ze Slavie Praha, aby
s nimi odehráli zápas. Pro kluky to byla perfektní zkušenost a nevedli jsme
si vůbec špatně. Jako první, po zimní přestávce, vyběhnou na domácí
trávník starší žáci. Nedělní zápas začne 23. března od 10 hodin.
Odpoledne ještě odehrají zápas také mladší žáci ve 13 hodin. Všichni jste
srdečně zváni na naše hřiště za hasičárnou, kde pro vás bude jako vždy
otevřen stánek s občerstvením.
Marek Hoffman

AKTUÁLNÍ

PROGRAM AKCÍ

SVĚTOVÝ BEACH
Vratislavická Míša Kvapilová a její beachvolejbalová parťačka Míša Kubíčková (MK duo) absolvovaly s novým trenérem světový turnaj v Phnom
Penh (Kambodža), kde po vyhrané skupině prohrály v tie-breaku v boji
o čtvrtfinále. Dále pokračují do Sydney, kde je čeká z hlediska olympijské
kvalifikace důležitý turnaj. Budeme držet palce i pěsti.
Jan Kvapil
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Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ
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