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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
mám velkou radost z toho, jak se děti zabydlely 
v naší nové mateřské škole na Nové Rudě. 
Mohl jsem se o tom přesvědčit při jedné ze svých 
posledních návštěv. Kombinace netradičního 
uspořádání vnitřních i venkovních prostor a množství 
herních prvků skýtá dětem jedinečné zážitky. 
A to bylo naším cílem. Těší mě dále velký zájem 
odborné veřejnosti o tuto naši stavbu. Školka se 
objevila na stránkách hned několika prestižních 
architektonických časopisů, své reportáže zde natáčeli televize NOVA a Mall TV. 
Mateřská škola bude soutěžit o titul Stavba roku, tak nám držte palce.

Na lepší časy se blýská také v případě Vratislavické kyselky. Jak jsme již informovali, 
zchátralý areál zakoupila jablonecká společnost Kitl. Ta vyrábí oblíbené přírodní ovocné 
a bylinné sirupy a doplňky stravy. Kromě rekonstrukce areálu a přemístění výroby včetně 
skladovacích kapacit připravuje obnovu produkce Vratislavické kyselky. A to je velmi dobrá 
zpráva. V jakém časovém horizontu se obnovení stáčení kyselky plánuje a mnoho dalších 
zajímavých informací se dozvíte v rozhovoru s majitelem společnosti Kitl panem Janem 
Vokurkou v tomto čísle zpravodaje. Za městský obvod tomuto úsilí jednoznačně fandíme 
a snažíme se aktivitě obnově areálu vycházet maximálně vstříc.

Stavby je ovšem nutné také udržovat, přičemž velkým problémem se v dnešní době stalo 
znečištění holubím trusem. To vede ke škodám na budovách a vytváří podmínky pro 
šíření nemocí a nákaz. Z toho důvodu jsme se připojili k celoplošnému projektu v Liberci 
na regulaci populace holubů. Ta probíhá tzv. biologickou ochranou pomocí sokolnicky 
vycvičených dravců s kombinovaným použitím odchytových zařízení. Tato metoda, které 
předchází monitoring jednotlivých lokalit, patří mezi nejúčinnější.

I v letošním roce nezapomínáme na naše školáky a organizujeme pro ně tradiční příměstské 
tábory. Zatímco loni jsme na děti s trvalým pobytem ve Vratislavicích přispívali 1000 Kč, pro 
letošní rok jsme navýšili příspěvek na 1200 Kč za jedno dítě. Rodiče si mohou vybrat 
z osmi turnusů v průběhu měsíců července a srpna.

Závěrem mi dovolte pozvat Vás na tradiční akci Vratislavické Velikonoce 13. dubna 2019 od 
14:00 hod. do atria Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Těším se na setkání s Vámi.

Váš starosta
Lukáš Pohanka
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Nejbližší termín právní poradny je ve středu 17. dubna       
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 15. května a 19. června.

Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální 
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 15. dubna     
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 20. května a 17. června.

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit 
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním 
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám ten-
tokrát budou k dispozici v pondělí 29. dubna od 9:00 
do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. 
Další termíny poradny jsou 20. května a 17. června. Více infor-
mací naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967. 

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 29. dubna 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 batoh s logem Vratislavic. Výherce 
budeme bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat 
o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! Dvě vstupenky 
na koncert skupiny MIG 21, o které jsme soutěžili v březnu, vyhrává 
Jana Kutifelová, gratulujeme!

 (red)

PRÁVNÍ 

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ 
ZÁLEŽITOSTI

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

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

Zasedání zastupitelstva se koná 10. dubna od 17 hod.   
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni 
občané jsou srdečně zváni. 

(red)

POZVÁNKA 
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

NAVÝŠILI JSME PŘÍSPĚVEK 
NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Vratislavické děti se mohou i v letošním roce těšit na příměstské 
tábory, které pro ně připravuje a finančně podporuje vedení obce. 
V porovnání s minulými roky jsou letos tábory ještě levnější díky 
navýšení příspěvku, který nově činí 1200,- Kč na dítě. U termínů 
táborů, o které byl největší zájem, jsme letos navíc během 
přihlašování navýšili také počet dětí, které mohou jednotlivé turnusy 
navštěvovat. Tábory jsou určeny výhradně dětem mezi 6 – 15 lety, 
jejichž rodiče mají trvalé bydliště ve Vratislavicích.  Snažíme se takto 
dětem, které mají rodiče v zaměstnání, zajistit během prázdnin kvalitní 
náplň volného času.

Vedení obce
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NOVÁ ŠKOLKA NABÍZÍ DĚTEM DALŠÍ NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY 

V obou odděleních nové školky na Nové Rudě byly v březnu nainsta- 
lovány sítě v podlaze prvního patra, na kterých si mohou děti hrát 
a zároveň sledovat, co se děje pod nimi. Protože filozofií nové školky 
je maximální svoboda v pohybu dětí, jsou sítě navrženy tak, aby jim 
byly volně přístupné a zároveň zcela bezpečné. Díky použitému 
certifikovanému materiálu a struktuře sítě nemohou děti propadnout, 
ani jednotlivými oky prostrčit končetiny. Bezpečnost je zajištěna také 
použitím dvou sítí nad sebou a jejich speciálním ukotvením.  

Další novinkou ve školce jsou origami se zvířecí tematikou nalepené na 
skleněných stěnách oddělujících jídelnu od ostatních prostor. Aby děti 
v zápalu hry do průhledných ploch nenarazily, bylo nutné je viditelně 
označit. Protože koncept celé školky vychází z japonské architektury, 
navrhla architektka Alena Mičeková právě barevné zvířecí origami. 
Ústředním motivem na skleněných stěnách je navíc strom s listy, který 
tak odkazuje na přidruženost nové školky k mateřské škole Lísteček. 

Vedení obce

Rodičům vratislavických dětí přinášíme informace týkající se letošních 
zápisů k předškolnímu vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání 
ve školním roce 2019/2020 se týká dětí narozených do 
31. 8. 2014. Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve 
školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat 
i po 1. září 2019, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Stejně jako v loňském roce, i letos bude ve vratislavických 
mateřských školách zápis do MŠ probíhat prostřednictvím jednotné 
elektronické podpory. Kompletní informace včetně přijímacích kritérií 
naleznete na webové stránce: https://zapisyms.liberec.cz. Proces 
zápisu k předškolnímu vzdělávání se skládá ze tří fází.

1. VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 8. DUBNA 2019 – 13. KVĚTNA 2019
Žádost je k dispozici na adrese: https://zapisyms.liberec.cz nebo 
ji lze vyzvednout přímo v příslušné MŠ po předchozí domluvě 
s ředitelkou MŠ. 

2. SBĚR ŽÁDOSTÍ: 14. KVĚTNA 2019 

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy odpovědnému 
pracovníkovi mateřské školy předložte:

• vytištěnou a podepsanou žádost

•  originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost 
o povinném očkování

• rodný list dítěte

• občanský průkaz zákonného zástupce

3. VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ: OD 20. KVĚTNA 2019
Ředitelka konkrétní mateřské školy vyhodnotí všechny žádosti 
a rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Od 20. 5. 2019 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat 
průběh přijímacího řízení. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se 
hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti 
o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 31. 5. 2019 
zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu 
mateřské školy.

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

Ředitelky vratislavických MŠ

Sběr žádostí bude probíhat pouze v úterý 
14. 5. 2019 v časech stanovených pro příslušná 

pracoviště:

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

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

JAK MŮŽETE VE VRATISLAVICÍCH TŘÍDIT ODPAD 



5

Vratislavický zpravodajOBEC 

JAK MŮŽETE VE VRATISLAVICÍCH TŘÍDIT ODPAD 

POPELNICE NA BIOODPAD ČISTOTA OBCE NÁS ROČNĚ STOJÍ 
2 MILIONYUž od tohoto pátku 5. dubna budou opět od rodinných domů 

jednou týdně vyváženy popelnice na bioodpad. Svoz biologického 
odpadu poskytujeme vratislavickým 
občanům zdarma. V porovnání 
s jinými městy mohou lidé s trvalým 
pobytem ve Vratislavicích žádat 
o její přistavení průběžně už čtyři 
roky. Nádoby na biologicky rozložitel-
ný odpad poskytujeme také oby-
vatelům sídliště. Zástupci bytových 
domů mohou rovněž kdykoliv požá-
dat o její přistavení. Veškeré potřebné 
informace naleznete na webových 
stránkách www.vratislavice.cz v sek-
ci Praktické informace – Odpady.

JAK FUNGUJE ODVOZ 

BIOODPADU? 

• na základě Vaší žádosti (formulář naleznete na 
www.vratislavice.cz v sekci Praktické informace – Odpady) 
Vám bude k domu zdarma přistavena speciální nádoba 
na bioodpad 

• s odvozem začínáme 5. dubna v týdenním intervalu (každý pátek) 

• noví žadatelé – podmínkou je trvalé bydliště ve Vratislavicích, 
na jedno číslo popisné mohou dostat jednu nádobu 

• přistavení nádoby a svoz bioodpadu je pro občany bezplatný 

• pro další informace kontaktujte p. Holíkovou (referentka pro 
dopravu a životní prostředí) na tel.: 482 428 819 nebo 
na e-mailu: vratislavice@vratislavice.cz

Protože usilujeme o to, aby byly Vratislavice moderní ekologickou obcí, 
každý rok vynaložíme zhruba dva miliony korun na odvoz tříděného 
odpadu a bioodpadu. Pokud jsou dodržena níže uvedená pravidla, 
nemusí vratislavičtí občané díky možnostem, které nabízíme, vůbec 
využívat sběrný dvůr, protože veškerý odpad mohou snadno odložit 
přímo v místě bydliště. 

Vedení obce

• 16 stanovišť s 80 kontejnery po celém katastru Vratislavic

• můžete třídit papír, plast, sklo, nápojové kartony, kov a oblečení

•  štítek na odpad větších 
velikostí – nábytek, spotřební 
elektronika, koberce atd.

• cena 35,- Kč 

•  zakoupit lze ve vratislavickém informačním centru v ulici 
Nad Školou

• pro odvoz odpadu větších rozměrů označeného samolepícím 
štítkem můžete volat vedoucího technického střediska pana 
Janíčka na tel.: 775 080 702, který zajistí, aby byl ve dnech 
pondělí, středa nebo pátek odvezen

• pytel na bio odpad o objemu 
120 l stojí 25,- Kč

• pytel na bio odpad o objemu 
60 l stojí 15,- Kč

• zakoupit lze ve vratislavickém 
informačním centru v ulici 
Nad Školou

CO (NE)PATŘÍ DO KONTEJNERŮ 
NA BIO ODPAD? 

tráva komunální odpad

listí jednorázové pleny

větve obaly od potravin 
(sklo, plasty, plechovky, tetrapacky)

plevel textil, kůže, vlna
zbytky rostlin maso a kosti
sláma a seno oleje
piliny uhynulá zvířata
dřevní štěpka popel
hlína z květináčů uhlí
zbytky ovoce cigarety
zbytky zeleniny sáčky z vysavače
čajové sáčky kamení
kávová sedlina

jiné biologicky nerozložitelné odpady
skořápky
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VRATISLAVICKÝ EXPRES NYNÍ VOZÍ 
DVOJNÁSOBEK PASAŽÉRŮ

STAROSTA BLAHOPŘÁL KE DNI UČITELŮ

Před necelým rokem jsme kvůli velkému zájmu našich občanů o službu 
Vratislavice Expres pořídili druhý vůz. A ukázalo se, že to bylo správné 
rozhodnutí. Lidé provoz této služby pravidelně a hojně využívají, což 
dokládají aktuální statistiky. Zatímco s jedním vozem jsme byli schopni 
na konci roku 2017 odbavit kolem 350 jízd v měsíci, se dvěma vozidly 
je to aktuálně téměř 600 jízd měsíčně. Přepravní služba Vratislavice 
Expres, která ve Vratislavicích funguje už od října 2015, umožňuje za 
pouhých 10,- Kč, resp. 20,- Kč přepravu vratislavických seniorů k lékaři, 
na úřady nebo na nákup a zároveň vozí děti do sedmi let v doprovodu 
rodiče k lékaři. 

Vedení obce

Starosta Lukáš Pohanka spolu s ředitelem základní školy Mgr. Liborem 
Rygálem nezapomněli poblahopřát kantorům naší základní školy 28. 
března ke Dni učitelů. Práce pedagogů si velice vážíme, a proto jako 
poděkování obdrželi malou květinu.

Ing. Ivan Zimmel,
 vedoucí Kulturního centra VRATISLAVICE 101010

MODERNIZUJEME VYBAVENÍ 
ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ 
Do školní kuchyně MŠ Lísteček v Tanvaldské ulici jsme pořídili novou 
průmyslovou myčku na nádobí a konvektomat. Původní vybavení už bylo 
zastaralé a nedostačující, přesto pro starou kuchyňskou myčku našla 
ředitelka školky využití a přesunula ji do jídelny v prvním patře budovy. 
Toto opatření usnadní manipulaci s použitým nádobím, a navíc vede 
děti k tomu, aby se naučily samy si po jídle uklidit. Díky novému konve- 
ktomatu se daří udržet správnou teplotu vydávaných pokrmů pro všech 
padesát dětí a zachovat čerstvost a výživovou hodnotu potravin.  

Vedení obce

Ve Vratislavicích od února působí sokolník Alexandr Vrága, který zde 
pomocí speciálně cvičených dravců reguluje počet holubů, aniž by bylo 
nutné je trávit. K biologické ochraně měst, která je založena na principu 
přirozeného lovu přemnožených holubů, používá sokoly, rarohy, káňata, 
krahujce, sovy a krkavce. Holuby ale také odchytává do klecí a samotná 
opakovaná přítomnost dravců působí i preventivně a holubi sami odlétají. 
Obden navštěvuje v různých časech naši obec s cílem dostat přemno- 
žená hejna pod kontrolu. Aktuálně se zaměřuje především na lokality obou 
sídlišť, které jsou nejproblematičtější. Vratislavice se v rámci redukce 
zdivočelých holubů staly součástí celoplošného projektu na Liberecku 
a biologická ochrana zde probíhá především preventivně, aby se zamezilo 
tomu, že holubi z Liberce začnou ve velkém obsazovat místa na periferiích.

(red)

REDUKUJEME POČTY HOLUBŮ 
V OBCI
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ZASADILI JSME PRO VÁS BYLINKY 
V LESOPARKU
Ve Vratislavicích se neustále snažíme zvelebovat prostředí, ve kterém 
žijeme, a proto věnujeme značnou pozornost obecní zeleni. Kromě 
běžné údržby často realizujeme i drobné projekty, aby potěšily naše 
občany. Vloni na podzim jsme tedy nechali v lesoparku vysázet tři druhy 
bylinek. První jarní dny už udělaly své a v lesoparku začaly růst meduň-
ka, medvědí česnek a jaterník. 

Vedení obce

Každodenní důsledná práce vratislavického strážníka Petra 
Šantavého byla v polovině března oceněna na výroční poradě Měst-
ské policie Liberec, které se účastnil také starosta Vratislavic Lukáš 
Pohanka. Liberecký primátor Jaroslav Zámečník Petrovi Šantavému 
udělil poděkování za příkladný přístup ke svěřeným povinnostem 
v rámci plnění úkolů městské policie. 

(red)

UZNÁNÍ PRO VRATISLAVICKÉHO 
STRÁŽNÍKA

ZHODNOCENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY 
Zimní údržba probíhala ve Vratislavicích od listopadu do března. 
Úklid silnic, chodníků a schodišť zajišťovalo 16 zaměstnanců 
technického střediska, kteří pracovali na směny, a to od 4:00 - 
12:30 hod. a od 12:30 - 21:00 hod. Když bylo potřeba, vyjížděli 
i o víkendech. K likvidaci napadlého sněhu bylo během uplynulé 
sezóny spotřebováno na 160 tun soli a zhruba 30 tun kamenné 
drtě. Tuto značnou spotřebu zapříčinily zejména časté proměny 
počasí. Nejextrémnějším obdobím letošní zimy byl leden, kdy 
byl ve druhém týdnu největší spad a v sousedním Jablonci nad 
Nisou byl dokonce vyhlášen kalamitní stav. 
 

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

UKLIDILI JSME PRO VÁS PO ZIMĚ

Jak jsme avizovali v minulém vydání Vratislavického zpravodaje, praco- 
vníci technického střediska začali bezprostředně s příchodem teplých 
dnů s jarním úklidem komunikací, chodníků a parkovišť. Díky důkladně 
připravenému plánu úklidu a vysokému nasazení zaměstnanců se nám 
podařilo uklidit celý katastr v termínu, ke kterému jsme se zavázali. Veškerý 
posypový materiál po zimní údržbě jsme odstranili a v další fázi se zamě- 
říme na úklid veřejných prostranství a jarní údržbu obecní zeleně. 

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Foto: Jana Kodymová
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Jak a kdy se vůbec zrodila myšlenka na 
obnovení tradice Vratislavické kyselky?
Naším hlavním motivem bylo to, že firma Kitl je 
v posledních letech poměrně úspěšná a roste. 
Potřebujeme hodně místa a naše stávající 
prostory už nám přestaly stačit. Zhruba čtyři 
roky jsme proto hledali místo, kam bychom 
se mohli přestěhovat. Za tu dobu jsem viděl 
asi čtyřicet různých příležitostí, ale areál 
Vratislavické kyselky byl pro nás po celou tu 
dobu vždy tím nejlepším řešením. Bohužel její 
situace byla po právní stránce dost žalostná. 
Byla zatížena exekucemi, blokacemi, probíhaly 
soudní spory. Opravdu trvalo celé čtyři roky, 
než se nám Vratislavickou kyselku podařilo 
koupit a do poslední chvíle jsem skutečně 
nevěděl, jestli se nám to povede. Pro nás 
je to tedy primárně místo, kam se chceme 
přestěhovat a kde chceme vyrábět veškerý 
náš sortiment, ale máme plány i se samotnou 
minerální vodou, to je takový bonus navíc.
Areál jste koupili v srpnu loňského roku, co 
se od té doby událo?

Celý prostor jsme vyčistili a vyklidili. 
V současnosti se připravují projekty všech 
stavebních úprav, které tam plánujeme 
provést, aby areál splňoval naše požadav-
ky. Protože nejsme gigant se spoustou 
peněz, nebude rekonstrukce probíhat 
naráz, ale postupně. Charakteristickou 
budovu s věžičkou jsme zatím stabilizovali 
tak, aby se její stav nezhoršoval, ale 
v tuto chvíli ji rekonstruovat nebudeme. 
Potřebujeme, aby areál ožil, aby zde začala 
výroba a skladování. Takže letos na jaře 
nejprve začneme s obnovou haly z 80. 
let a odhaduji, že její rekonstrukce potrvá 
zhruba do konce příštího roku. Jakmile zde 
spustíme výrobu, můžeme začít obnovovat 
další objekty, které v areálu jsou. Nevrháme 
se tedy na všechno naráz, ale zaměříme se 
postupně na jednotlivé stavby. 
Dokážete nyní odhadnout, jak dlouho 
potrvá rekonstrukce celého areálu?
Ta asi nikdy neskončí. (smích) Je to ale 
podobné jako s domem, ve kterém nikdo 

V srpnu loňského roku koupila roky chátrající areál Vratislavické kyselky 
jablonecká firma Kitl, která se specializuje na výrobu sirupů, medicinál-
ních vín a medovin. Liberečtí zastupitelé minulý měsíc odsouhlasili změnu 
územního plánu, která společnosti umožňuje už nyní začít s rozvojem areá-
lu. Na to, jaké má s Vratislavickou kyselkou plány, jsme se zeptali jednatele 
firmy Kitl Jana Vokurky. 

DO AREÁLU
VRATISLAVICKÉ KYSELKY
SE VRACÍ ŽIVOT 

nebydlí, ten také pomalu chátrá. Je tedy 
důležité nejprve dostat do areálu život. A my 
bychom zde chtěli začít opravdu fungovat už 
v příštím roce. Budeme-li se bavit o obnově 
budovy s věží, její rekonstrukce může být 
hotová třeba až za deset let. Nebude to totiž 
nic jednoduchého ani levného. Chceme 
k té rekonstrukci navíc přistoupit velmi citlivě, 
a proto si myslím, že to bude opravdu trvat 
déle. 
Do dvou let tedy chcete do Vratislavic 
přesunout výrobu sortimentu Kitl. Začnete 
zároveň se stáčením minerální vody?
Nejprve musíme spustit provoz. Stáčení 
Vratislavické kyselky nechceme zbytečně 
oddalovat, ale souvisí s tím celá řada legi- 
slativně-výrobních kroků, které je potřeba 
respektovat. Voda sama nevytéká, musí se 
čerpat a následně také upravovat, a tuto 
technologii můžeme zprovoznit teprve poté, 
až budeme v areálu fungovat. Odhaduji tedy, 
že bychom kyselku mohli začít čerpat zhruba 
do tří let. 
Jaký máte strategický plán, aby kyselka 
z Vratislavic obstála v silné konkurenci 
zavedených minerálních vod? Na jakou 
vodu se můžeme těšit?
Na to zatím nemůžu odpovědět, protože je to 
právě určitá strategie, kterou nechci prozra-
dit, a navíc se ty plány teprve rodí. Kyselka 
má stopadesátiletou historii, byla objevena 



přijít a podívat se. Chtěli bychom tam 
mít podnikovou prodejnu. To jsou všech-
no věci, které plánujeme v prostoru té 
původní budovy s věžičkou. Ale může to 
trvat opravdu třeba deset let. Bude to totiž 
hodně nákladné a nejdříve na to musíme 
vydělat. 
S jakou investicí tedy počítáte a jakým 
způsobem chcete celou rekonstrukci 
financovat?
To je ještě otevřené, protože v tuto chvíli 
stále ještě projektujeme a doposud ani 
neznám finální cenu za rekonstrukci haly, 
natož náklady na celkovou rekonstrukci. 
Určitě ale chceme, abychom areál rozvíjeli 
a aby to nedopadlo jako před dvaceti, 
třiceti lety, kdy si majitelé nabrali milionové 

úvěry a za pár let zkrachovali. My naopak 
chceme postupovat pomalu, nedělat žádné 
psí kusy a šíleně se zadlužovat. Chceme 
dát areál do pořádku a aby fungoval, 
nikoliv slibovat „hory doly“ a aby nakonec 
„skutek utek“. Naše představa financování 
je taková, že si chceme postupně na vše 
vydělat. 

Na začátku našeho rozhovoru jste zmínil, 
že jako firma rostete. Máte představu, ko-
lik by mohlo ve Vratislavicích díky rozvoji 
areálu vzniknout nových pracovních míst?
Nemyslím si, že by zde mělo vzniknout 
výrazně hodně pracovních míst. My tam 
chceme přesunout současnou výrobu 
z Jablonce. Nebudeme mít další provoz, ale 
pouze přesuneme lidi, kteří u nás nyní pracují. 
Vratislavická kyselka navíc ani v dobách 
své největší slávy nebyla nijakým velkým za- 
městnavatelem, pracovalo pro ni dvacet tři 
lidí. My teď zaměstnáváme zhruba padesát 
lidí, z nichž půlka jsou stálí zaměstnanci. 
Takže to není o tom, že bychom v budoucnu 
nabírali sto nových lidí. Naší přidanou hod-
notou bude, že se pokusíme ten brownfield 
(nemovitost, která je nedostatečně využívaná, 
zanedbaná a vznikla jako pozůstatek 
průmyslové nebo jiné aktivity, pozn. redakce) 
přivést zpátky k životu. Mimochodem, jsem 
velice hrdý na to, že se do něčeho takového 
pouštíme, protože v Česku je bohužel ten-
dence zastavovat zelená pole a louky 
a málokdo se vrhá na záchranu starých 
továren. A tím, že je Česko historicky průmys-
lová velmoc, je těch objektů k záchraně 
v republice spousta. Jsem tedy nesmírně rád, 
že jdeme touto cestou, že zachraňujeme, než 
abychom stavěli na zelené louce.  
Jak byste zhodnotil dosavadní spolupráci 
s vedením městského obvodu? 
Musím poděkovat všem lidem z městského 
obvodu Vratislavice, jak nám vycházejí vstříc. 
Je z nich cítit, jak nám fandí. A za sebe mohu 
slíbit, že se pokusíme je nezklamat a udělat 
z Kyselky opět ozdobu a chloubu Vratislavic.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: archiv Václav Černý, archiv Kitl

Vratislavický zpravodajROZHOVOR 

v roce 1862, a my se do té problematiky 
stále ještě ponořujeme. Veškeré informace, 
které získáme, budou mít nakonec vliv na 
to, v jaké podobě budeme kyselku vyrábět. 
Kde čerpáte informace o prameni?
Kyselka byla objevena v roce 1862 a nám 
se například podařilo najít kroniku z roku 
1865, kde je popsáno, jak byl pramen 
před třemi lety náhodně objeven. Nechali 
jsme tento dobový dokument podrobně 
přeložit a pokud budou mít čtenáři zájem, 
mohou si o objevu Vratislavické kyselky 
přečíst na stránkách www.kitl.cz v sekci 
Kyselka. Přijde mi nesmírně vtipné, že si 
čteme v knížce z roku 1865, kde popisují, 
jak předloni někdo někde něco, přitom je 
to tak strašně dávno, je to úsměvné. 
Z Vaší odpovědi mám dojem, že stejně 
jako v případě sirupů máte tendence 
navázat na letitou tradici. 
Určitě! Byť bych si samozřejmě přál, 
abychom tam byli dlouho, přistupuji k tomu 
tak, že jsme jedni z mnoha, jsme už zhruba 
třicátým majitelem od roku 1862, který se 
tam mihnul. 
Když už mluvíme o historii, uvažujete 
o obnovení lázní, které dříve byly také 
součástí areálu, nebo například po 
vzoru Kittelova muzea o zřízení muzea 
Vratislavické kyselky?
Lázně ne, protože lázeňství jako takové 
dosáhlo svého vrcholu na konci devate- 
náctého století, kdy v Libereckém kraji byla 
spousta lázní, které dnes už neexistují. 
Lázeňství bylo tehdy velice rozšířené 
a jedno z těch míst, které bylo založeno 
jako lázně, byla právě Vratislavická kyselka. 
To celé nevzniklo proto, že ji chtěli plnit do 
lahví. I když Vratislavická kyselka vznikla 
jako lázně, myslím si, že ji zachránilo právě 
to, že se tam zhruba před sto dvaceti lety 
udělala stáčírna. Domnívám se, že kdyby 
nebylo stáčírny minerálních vod, tak by to 
s kyselkou dopadlo jako se všemi ostatními 
lázněmi, které zchátraly.
Plánujete nějakým způsobem zpřístup-
nit areál veřejnosti?
To bychom samozřejmě rádi. Nechceme 
tam budovat lázně, protože lázeňství je 
úplně jiný obor a je už i jiná doba. 
V zámečku bychom ale chtěli udělat re-
cepci, umožnit lidem seznámit se s historií 
kyselky. Nemám na mysli nutně muzeum, 
ale místo s expozicí, kam budou lidé moct 

Administrativní budovu Vratislavické kyselky zachvátily v uplynulých letech dva požáry, 
během kterých shořely veškeré dobové dokumenty a fotografie. Chtěli bychom proto 
požádat pamětníky a případné bývalé zaměstnance Vratislavické kyselky, kteří doma 

nějaké fotky nebo písemnosti mají, o jejich zapůjčení. Listiny z jakéhokoliv období nám 
pomohou vytvořit archiv a můžeme je využít také na přípravu expozice o historii tohoto 

významného vratislavického areálu. Kontakt: Kateřina Fialová, tel.: 601 142 818. 
Za jakékoliv podklady budeme vděční! 

POMOZTE NÁM ZMAPOVAT HISTORII KYSELKY
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Jednoho mrazivého rána jsme se s třídou dětí ze Sluníček z mateřské 
školy Sídliště vydaly vlakem na výlet. Naším cílem bylo Středisko eko-
logické výchovy Střevlík v Hejnicích. Tam na nás, pěkně v teple za pecí, 
čekaly dvě usměvavé pekařky, které děti seznámily s tajemstvím svého 
řemesla. Děti se zaujetím mísily těsto, a pak netrpělivě čekaly na jeho 
vykynutí, protože se už nemohly dočkat, jak budou svoji housku zaplétat. 
Během čekání jsme měly možnost dozvědět se, kde se vlastně bere 
mouka a kolik práce je zapotřebí od zasetí zrníčka až po zmiňované 
upečení housky… Tak nám to čekání uteklo a jdeme se podívat, jestli 
nám neuteklo také těsto z díže a hurá na to zaplétání. Z výletu jsme si 
kromě vlastnoručně upečených housek přivezly také písničku Pekař 
peče housky, uždibuje kousky.

Mgr. Veronika Legnerová

PEKAŘ PEČE HOUSKYPODĚKOVÁNÍ ZŘIZOVATELI 
Rádi bychom touto cestou poděkovali našemu zřizovateli Měst-
skému obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou za zakoupení 
nového moderního konvektomatu do naší školní jídelny. Naše 
školka se mimo jiné prezentuje i zdravým vařením, a proto jsme 
velice rádi, že nyní budeme moci našim dětem připravovat další 
skvělé zdravé dobroty a zkoušet nové, rozmanité receptury. 

Za celý kolektiv MŠ Lísteček středisko Tanvaldská děkují: 
vedoucí školní jídelny V. Nezmarová, kuchařka V. Hlubučková 

a ředitelka školy Mgr. Dana Keltnerová

KONCERT DĚTÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY V LIBERCI PRO DĚTI Z LÍSTEČKU
Vážná hudba a předškolní děti? To si jen málokdo umí představit. Ale děti 
z Lístečku 26. února v krásné koncertní síni ZUŠ ve Frýdlanstké ulici 
ukázaly, že vážná hudba je nejen pro náročného dospělého posluchače, 
ale třeba i pro čtyřletého, který je v lásce a k lásce hudební veden. Ostatně 
důkazem, že vážná hudba je pro všechny věkové kategorie, byly i samotné 
výkony dětí z hudební školy, které těm našim z Lístečku své nástroje 
představily.  Zahrály tak krásně, že naše děti ani nedutaly, seděly či se 
pohybovaly v rytmu hudby a na konci srdečně a mocně tleskaly. Velké díky 
patří řediteli školy panu Tomášovi Kolafovi, díky kterému tento koncert mohl 
proběhnout v krásných prostorách liberecké „zušky“ a paním učitelkám 
Evě Dvořákové a Zuzaně Tipkové, které celý koncert se svými žáky 
připravily. Nejkrásnějším dárkem pro učitelky ze školky jsou rozzářené oči 
dětí. Při tomto koncertu jsme se nestačili dívat kolem sebe a nasávat tu 
pozitivní náladu, která plála nejen z podia, ale i z hlediště. Děkujeme.

Za Mateřskou školu Lísteček Markéta Exnerová Požická

Těšíme se na VásTěšíme se na Vás

Trenérka: Janča
Tel: 723 303 690
Info: www.akademiesportuliberec.cz

Trenérka: Janča
Tel: 723 303 690
Info: www.akademiesportuliberec.cz

Cvičení je určeno dětem od 1 do 3 let, vždy s doprovodem rodiče.

Ukázková hodina ZDARMA.

Cvičení je určeno dětem od 1 do 3 let, vždy s doprovodem rodiče.

Ukázková hodina ZDARMA.

Hledáte cvičení pro děti aktivní a zábavnou formou zaměřené na podporu

psychomotorického rozvoje s využitím sportovních pomůcek a nářadí.

Hledáte cvičení pro děti aktivní a zábavnou formou zaměřené na podporu

psychomotorického rozvoje s využitím sportovních pomůcek a nářadí.

KDE: U Tělocvičny 228, Vratislavice nad Nisou (Sokolovna Vratislavice)

KDY: Každou středu od 16:00 do 17:00

KDE: U Tělocvičny 228, Vratislavice nad Nisou (Sokolovna Vratislavice)

KDY: Každou středu od 16:00 do 17:00
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ČEKÁNÍ NA VELIKONOCE
Žáci z 5.E se na čtyřicetidenní období půstu, které končí až 
o Velikonocích, opravdu poctivě připravili. Masopust je veselý svátek 
a poslední příležitost se pořádně najíst. Ve školní kuchyňce to 
náramně vonělo už ve středu před „Tučným čtvrtkem“. Masopustní 
hostina byla velice bohatá. Vůně se šířila celou základní školou. Dívky 
usmažily koblížky, sladké pochutiny. Na stole nechyběly ani jedno-
hubky. Tradičním symbolem tohoto svátku je i masopustní veselí 
a bez muziky by to nebylo ono. Proto se šikovní chlapci v dílnách 
pustili do výroby hudebních nástrojů. Výsledek byl úžasný, práce jim 
všem šla od ruky. Teď se už můžeme všichni s radostí těšit na jarní 
teplé dny a očekávané Velikonoce.

Mgr. Martina Horáková

Velikonoce se blíží a do 3.A o nich přišly pohovořit kolegyně ze 
severočeského muzea. V úvodu programu si s dětmi povídaly nejen 
o svátcích jara, ale i co jim předchází a jak se dříve slavily. Děti si 
vše přiblížily díky názorným ukázkám, jako byla například řehtačka. 
Vyzkoušely si dokonce i pletení pomlázky, a to ve skupinkách, kdy 
splétaly obří lano. Na závěr děti vyrobily sáčky ve tvaru králíčků, které 
si mohly nechat na drobné poklady. 

Mgr. Zuzana Vraná

Během čtyř vyučovacích hodin se žáci 6.D dozvěděli základní informace 
o vzniku svátku a patronu Svatém Patrikovi, odpovídali na soutěžní 
otázky, plnili úkoly, poznávali a ochutnávali. Při tom všem byli oblečeni 
do symbolické zelené barvy. Na závěr jsme dveře tříd a kabinetů vyzdo-
bili vystříhanými čtyřlístky a vytvořili dva zelené stromy z otisků rukou.

Mgr. Barbora Blažková

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

V březnu jsme se v rámci výtvarné výchovy zapojili do tzv. Tulipá- 
nového měsíce, který každoročně pořádá nezisková organizace 
Amelie. V hodinách výtvarné výchovy jsme malovali a kreslili obrázky 
s tématikou tulipánů. Každý žák měl možnost zapojit vlastní fantazii 
a mohl si zvolit jakoukoliv výtvarnou techniku. Žáci vytvořili krásná díl-
ka, která momentálně zdobí onkologická oddělení v Liberci a Jablonci 
nad Nisou.   

Mgr. Lucie Čermáková

TULIPÁNOVÝ MĚSÍC

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
PROBĚHNE 25. – 26. 4. 2019 

HODY, HODY, DOPROVODY

DEN SV. PATRIKA
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DUBEN 
MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ

Vážení čtenáři, tak jako minulý rok, chceme poděkovat všem, kteří 
v uplynulém měsíci navštívili naši knihovnu. Březen - měsíc čtenářů 
opět trhal rekordy v návštěvnosti. Přispěly k tomu nemalou měrou 
besedy s dětmi jak z mateřských škol, tak ze základní školy ve Vrati-
slavicích nad Nisou. 

Velikonoční tvoření s knihovnou - čtvrtek 11. 4. 2019 
od 15:30 do 18:00 hodin. 
Přijďte si společně vyrobit „klícku na vajíčka“, vajíčka a jiné ve-
likonoční dekorace z pedigu. Bližší informace v knihovně.

Burza knih - sobota 13. 4. 2019 – Vratislavické Velikonoce
Zveme všechny milovníky knih na tradiční burzu knih do atria KC 
VRATISLAVICE 101010. Knihovna zde bude nabízet vyřazené knihy 
a časopisy z knihovního fondu a knihy z darů čtenářů. 

Z NOVÝCH KNIH PRO MĚSÍC DUBEN VYBÍRÁME:
Ošklivec, Alexandr Boldizar - Nespoutaný satirický román, 
překypující inteligencí a humorem, vás zasáhne jako obrovský bal-
van… Mužduk Ošklivec IV. je stopětatřicetikilový horal ze Sibiře, 
přeborník ve vrhání balvanů, jehož domovinu ukradne americký 
právník a chystá se z ní udělat motýlí rezervaci pro bohaté turisty. 
Příběhy rozhleden Českého ráje, Marek Řeháček, Jan 
Pikous, Petr Kurtin  - Kniha o Českém ráji je především 
vyprávěním o krajině a putování…
Opičko, netrucuj. Nové pohádky o slušném chování, Petr 
Stoličný - První knížka dobrodružství nezbedné opice Skořice Do-
brý den, opičko měla úspěch. Proto se autor Peter Stoličný pustil do 
další a přesně za rok tu je opice Skořice znovu! Skořice se rozhodla, 
že se vrátí mezi své kamarády, aby zažila nová dobrodružství a nauči-
la se dalším pravidlům slušného chování. Ani tentokrát nezůstane 
nic dlužná pověsti velké neposedy a děti budou mít co dělat, aby ji 
uhlídaly. Naše opička totiž ráda čaruje a její kouzla často končí jinak, 
než si představovala.

M. Fizková, H. Brestovanská
a B. Šafránová, knihovnice
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MASOPUSTNÍ VESELICE

NABÍZÍME VOLNÁ MÍSTA 
NA AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDECH

Ve čtvrtek 14. března odpoledne propuklo ve velkém sále zdejšího 
kulturního centra tradiční masopustní veselí. Sice to nebylo v tradiční 
úterý, ale ve čtvrtek, a zřejmě z toho důvodu se nedostavily ani 
masky. A nebylo to už ani v době masopustu, nýbrž již v době postní 
– ale malé pohoštění se přece do hodování nepočítá. Důležité je, že 
se místní občanky a občané ve věku, kdy se při potkání říká „vy-
padáte dobře“, sešli a určitě se skvěle pobavili. K poslechu i k tanci 
zahrálo oblíbené duo Kantiléna z Lomnice nad Popelkou. Známé 
a populární melodie při závěru zábavy zvedly ze židlí téměř každého. 
Členky Komise komunitního plánování, které akci zorganizovaly, se 
těší na další setkání 9. dubna při Velikonoční veselici.

Gisa Tichá

Všichni senioři z Vratislavic se mohou účastnit pravidelných výletů 
a zájezdů, které pořádá místní Turistický spolek seniorů. V nabídce je 
stále několik volných míst na plánovaných jednodenních zájezdech, 
a to: 22. 5. do Hradce Králové a okolí, 5. 6. do Polska a 19. 6. do 
Jánských Lázní v Krkonoších (součástí programu je i procházka 
stezkou korunami stromů). Zájemci se mohou přihlásit u paní 
Vanišové na tel. č.736 638 290. 

(red)

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

10. 4. 2018 
ODJEZD 13:09

MHD Fügnerova č. 25, Ruprechtice - kaplička
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

17. 4. 2018 
SRAZ 13:09

Plynárna Jablonec nad Nisou, Proseč – Vratislavice 
nad Nisou, vedoucí pan Třešňák, náročnost 2

21. 4. 2019 
ODJEZD 10:02 

ČD Liberec, Ostritz – nebeská jízda
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

24. 4. 2019 
ODJEZD 8:00 ČD Liberec, Tajný výlet, náročnost 2

1. 5. 2019 
ODJEZD 9:01 

ČD Liberec, Zahrádky – Peklo- Česká Lípa
vedoucí pan Chmelíček, 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

JUBILANTI
ÚNOR 2019

70 let
Milada Cihlářová  

Aleš Krčmář 
Antonie Hofrichterová  

Danuše Pokorná 
Libuše Titěrová 
Marie Puššová 

 75 let
Zdeněk Hrabovský  
Helena Beňáková  
Miroslav Durda
Janina Plichtová    

80 let 
Miloš Knápek 

Soňa Manychová 
Josef Obešlo  

   85 let 
Hana Pavlíčková 
Roland Ginzkey 

90 let 
Milada Jiřištová

91 let 
Marie Fialová 

Komise komunitního plánování a městský obvod zvou všechny vrati-
slavické seniory na tradiční Velikonoční veselici na hlavním sále KC 
VRATISLAVICE 101010, která vypukne v úterý 9. dubna od 16:00 
hodin. K tanci a poslechu zahraje nová kapela Náznaky. Vstup na 
akci bude návštěvníkům umožněn od 15:30 hodin. 

(red)

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ 
VESELICI
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

KONCERT: MIG 21 – HURÁ TOUR

PŘEDNÁŠKA: JIŘÍ KOLBABA – 
FOTOGRAF NA CESTÁCH 

15. 4. od 19:30 hod.
Vstupné:   190 Kč v předprodeji 

250 Kč na místě

FILMOVÝ KLUB: BOHEMIAN RHAPSODY

KONCERT: PEKAŘ + VOXEL – 
SVOBODA TOUR

Oslava Freddieho Mercuryho a rockové legendy Queen 
v oscarovém snímku.

Pekař se loučí se svobodou a Voxel poprvé vyráží na tour s kapelou.

Turné k novému singlu Hurá. Otevření sálu 19:00 hod.

V tomto nestandardním pořadu představí cestovatel Jiří Kolbaba 
množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti 
kontinentů planety. Exotický výlet objasní specifika některých oblastí, 
přiblíží subjektivní pocity autora při snímání fotografií a přirozeně mo-
tivuje diváky k jejich vlastním cestovatelským projektům a fotografování. 

24. 4. od 19:30 hod.
Vstupné: 90 Kč

DIVADLO: V HODINĚ RYSA 

Hra o schopnosti uznat svůj omyl, smířit se s vlastní nedokonalostí 
pomocí nadhledu a také o odpuštění. Druhým i sobě, když na to 
přijde. Severský příběh o chlapci, který zabil Boha. Vedle dogmatu 
víry nebo vědy existuje ještě jakýsi nepsaný zákon lidskosti. A ten je 
„někde vedle“. Jako ta pětadvacátá hodina dne, hodina rysa…
Hrají: Zuzana Bydžovská, Daniel Krejčík, Petra Horvátová
Představení není vhodné pro děti.
Pořádá: VIP Art Company.

11. 4. od 19:30 hod.
Vstupné:   350 Kč

Foto: archiv JK

Foto: VIP Art Company

3. 5. od 20:00 hod.
Vstupné:  280 Kč v předprodeji 

330 Kč na místě

19. 4. od 20:00 hod.
Vstupné:   390 Kč v předprodeji 

430 Kč na místě
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Bohuslav Martinů
Sen, Obraz Panny Marie Vítězslav Novák

Neščasná vojna
Paul Basler
Missa Kenya

   Romuald Twardowski – Alleluja Franz Biebl: Ave Maria
   Miroslav Rajchl - Ej, toč sa, děvče H. Zimmer: Kyrie for Magdalene
   Antonín Tučapský - Saďaj, slněčko horúce A. Copland: Stomp your foot
   Veru si ty šohajíčku G. Pogatschnigg: Cantate Domino
   a další

T  ě  š  í  m  e     s  e     n  a     V  á  s  !

S r d e č n ě V á s   z v e m e   n a   k o n c e r t 
PĚVECKÉHO SBORU  JEŠTĚD

VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU .
Kostel Nejsvětější Trojice  .

neděle 14. 4. 2019 od 17:00   .
.

Rádi bychom Vám pod vedením sbormistra Marka Müllera
představili velikány české hudby, 

světové autory i lidové písně v rámci 
premiéry našeho repertoiru pro mezinárodní festival

9

LIBEREC

VRATISLAVICE
NAD NISOU

JABLONEC
NAD NISOU

17. května
18.00—24.00 / vstup zdarma*
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BLÍŽÍ SE DALŠÍ ROČNÍK VRATISLAVICKÉHO BĚHOUNA
Po loňském úspěšném návratu na běžeckou scénu se můžete opět 
těšit na již 27. ročník oblíbeného závodu Vratislavický Běhoun 2019 
a zároveň na 23. ročník O Putovní pohár starosty Vratislavic nad 
Nisou. Bližší informace jsou na stránkách pořadatele RunBo Team 

SPORT

www.runboteam.cz a ve FB události Vratislavický Běhoun 2019. Již 
nyní se můžete registrovat online, dětské kategorie zdarma, dospělé 
za zvýhodněnou cenu. Těšíme se na vás opět v hojném počtu 
v areálu koupaliště Sluníčko. 

Za pořadatele Miroslav Habel

Tanečníci z Maestro-motion vyrazili 17. března na soutěž Dance cup 
Markvartice, kam jezdí pravidelně každý rok. Zde jsme se poprvé 
ukázali s naší letošní choreografií Egypt a všichni místní z ní byli nad- 
šení natolik, že jsme vyhráli Absolutního vítěze soutěže. Všechny nás 
to moc potěšilo a povzbudilo a všem, co nás byli podpořit, moc děku-
jeme. Dařilo se také Natálce Novotné a Kamče Záhorové v sólech, 
kde obě vyhrály úžasné 1. místo. Káje Slezákové a Kačce Rainerové 
se povedlo na jejich první soutěži v duu získat také 1. místo. Jára Egrt 
a Kristýnka Egrtová obsadili krásné 2. místo. Kája Folprechtová 
s Kristýnkou Pavlatovou vyhrály 1. místo a Adélka Rozínková s Terez-
kou Rampáčkovou si vybojovaly skvělé 2. místo. Myslím si, že začátek 
sezóny jsme nastartovali velice dobře, a doufám, že se nám bude 
dařit stejně tak po celou dobu. Naše poslední předtančení letos bylo 
15. března na plese Policie ČR v Babylonu, kde jsme se opět ukázali 
s naší hromadnou choreografií, a teď už začíná naše soutěžní sezóna, 
kde budeme bojovat o postupy a tituly mistrů v ČR. 

Eunika Rucká, Dis.

MAESTRO-MOTION VYHRÁLO ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE NA SOUTĚŽI
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Night of Warriors XV.
6. 4.   |   18.00

VŠEHO TRHY — bleší trhy 
13. 4. a 27. 4.   |    6.00 — 11.00

SPORTOVNÍ ČÁRY U ARÉNY
30. 4.   |   12.00 — 22.00

DŮM A ZAHRADA LIBEREC 2019
16. 5.  — 19. 5.   |   9.00 — 18.00

ALEXANDROVCI 
EUROPEAN TOUR 2019

20. 5.   |   19.00

ZAČALA JARNÍ ČÁST FOTBALOVÉ 
SEZÓNY
Na konci března nám začala jarní část fotbalové sezóny 2018/19. Hned 
v prvním zápase se utkalo naše Áčko s nejlepším z tabulky. Chlapi zavítali 
do Pěnčína a odvezli si domů prohru 1:3. Dorost jel do Desné, kde se 
utkal s TJ Velké Hamry. Poločas se pro nás vyvíjel slibně, ale nakonec 
jsme si odvezli remízu 3:3.  Na domácím hřišti přivítali starší žáci tým 
z Doubí. Po krásné technické hře jsme dohráli s krásným výsledkem 
7:1 pro nás. Přijďte nás navštívit na některé z našich dalších utkání 
na domácím hřišti za hasičárnou a povzbudit naše borce ve skvělých 
výkonech. Stánek na hřišti je při každém zápase otevřen. Zážitky z fotbalu 
si vychutnáte na tribuně s nově instalovanými lavičkami. 

Marek Hoffman

V soutěžní sezoně se mladí hasiči zúčastnili 9 závodů, ze kterých přivezli 
7 medailí. Ve volném čase se navíc zapojili do běžeckých závodů Kaiser 
Josef či Vratislavice Winter Spartan Sprint. Naše přípravka předvedla 
svou závodní ukázku „Povodeň“ na Vratislavických slavnostech a akci 
S rodinou do Vesce. O letních prázdninách jsme uskutečnili 11. ročník 
tábora, který se konal v RS Junior v Srbsku a zúčastnilo se ho 73 dětí. 
Víkendové sportovní soustředění se konalo koncem září v Mladějově 
pro 35 aktivních mladých hasičů. V kolektivu aktuálně máme 57 členů 
od 3 – 18 let a věnuje se jim 8 vedoucích. Činnost hasičské mládeže je 
podporována převážně z dotací. Děkujeme MO Liberec - Vratislavice n. N., 
Krajskému úřadu Libereckého kraje, Okresnímu sdružení hasičů 
v Liberci, Magistrátu města Liberce a pravidelnému sponzoru firmě 
Elitronic za finanční podporování celoročního kroužku mladých hasičů.  

Mgr. Daniela Petrová, vedoucí kolektivu MH

HODNOCENÍ ČINNOSTI HASIČSKÉ 
MLÁDEŽE ZA ROK 2018
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