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MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,
v tomto čísle zpravodaje máme potěšení Vám
představit projekt nového spolkového a komunitního
centra, na kterém již delší dobu usilovně pracujeme.
Na následující dvojstraně tak naleznete bližší
informace o rekonstrukci budovy nad kulturním
centrem a její přístavbě, kde by konečně měla najít
důstojné zázemí naše knihovna, dále mateřské
centrum, sociální poradenství a komunitní spolky.
Jelikož bychom si realizaci tohoto projektu z vlastních zdrojů nemohli dovolit, připravili jsme
potřebné podklady a náležitosti, abychom mohli zažádat o dotaci. Vše bude nyní záviset na
rychlosti přidělení dotace. Projekt bychom totiž chtěli realizovat co nejdříve.
Dalším velkým tématem těchto dní je probíhající zápis do mateřských škol. Sběr žádostí
bude probíhat 3. května a v tomto čísle zpravodaje naleznete kompletní informace, jak své
dítě přihlásit. Chtěl bych upozornit rodiče, jejichž žádosti nebudou z kapacitních důvodů
úspěšné, že bude v létě probíhat ještě dodatečný zápis. Jsme totiž ve fázi, kdy navyšujeme
kapacitu mateřské školy Lísteček a zároveň realizujeme výstavbu nové mateřské školy na
Nové Rudě. Přibude tak nových 62 míst pro děti a věříme, že se nám podaří uspokojit
požadavky co nejvíce rodičů.
S dětmi hodně souvisí také prodloužení zábradlí u přechodu přes ulici Tanvaldská
u základní školy. Bezpečnost dětí je naší prioritou, a proto jsme zábradlí protáhli až
k přechodu pro chodce, jak jsme Vám slíbili. Nyní by mělo vymizet přecházení a přebíhání
silnice v místech, kde to není bezpečné a vhodné.
Bezpečí u nás zajišťuje dlouhodobě také jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice
nad Nisou. V únoru jim byla udělena dotace z městského rozpočtu na modernizaci jejich
vybavení, za kterou byla nakoupena například speciální zásahová obuv nebo rukavice. Naši
hasiči tak budou lépe chráněni při výkonu své nebezpečné a důležité profese.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

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
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OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
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Zatímco na výstavbě mateřské školy na Nové Rudě se již usilovně pracuje,
u projektu na nové spolkové a komunitní centrum s knihovnou čekáme na přidělení dotace.

zpravodaj@vratislavice.cz
Uzávěrka příštího zpravodaje: 20. 4. 2018
Více informací naleznete na www.vratislavice.cz

INFO

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)

Vratislavický zpravodaj

POZVÁNKA
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se koná 16. dubna 2018 od 17 hod.
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni
občané jsou srdečně zváni.
(red)

SANITÁRNÍ DEN NA ÚŘADU
V pondělí 7. května bude úřad Městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou pro občany uzavřen z důvodu sanitárního dne. Knihovna,
Informační centrum Vratislavice i Vratislavický expres budou v provozu.

KONTAKTUJTE NÁS:

(red)

E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

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

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

VÝHODNÁ DOPRAVA PRO
SENIORY A HANDICAPOVANÉ

Pro koho je služba určena?
Všem občanům s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou, kteří
jsou starší 60 let věku nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Nově také dětem do 7 let věku s doprovodem dospělé osoby
(rodič, prarodič, sourozenec apod.)
Kam mě přepravíte?
K lékaři, do nemocnice, na rehabilitaci, na poštu, úřad, realizaci
piety či na nákup potravin.
Kolik zaplatím?
Na území katastru Vratislavic nad Nisou je příspěvek 10 Kč / cesta
a do Liberce či Jablonce nad Nisou je příspěvek ve výši 20 Kč / cesta.
Jak si službu objednám?
Na tel. 773 584 374, objednávku musíte učinit nejpozději
1 pracovní den před plánovanou cestou.
Kdy si službu objednám?
V pracovní dny od 8:30 – 11:00 a od 12:00 – 14:00 hod.
Kdy mohu službu využít?
V pracovní dny od 6:30 – 14:30 hod. Počet jízd není nijak omezen.

PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit novou
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát
budou k dispozici v pondělí 16. dubna od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny
jsou 21. května a 18. června. Více informací naleznete
na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 16. dubna
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 16. května a 20. června.

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 16. 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 21. května a 18. června.

Pro více informacía podmínky poskytovánítéto služby navštivte:
www.vratislavice.cz
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NOVÁ KNIHOVNA
SOUČÁSTÍ PŘIPRAVOVANÉHO
SPOLKOVÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA

Připravujeme nové spolkové a komunitní
centrum. Vznikne přestavbou budovy nad
Kulturním centrem VRATISLAVICE 101010,
která byla v roce 2016 odkoupena od církve.
Objektu vrátíme původní vzhled, navíc zde
vznikne moderní přístavba. Své místo tady
kromě knihovny, jejíž současné umístění
je naprosto nevyhovující, bude mít také
mateřské centrum, sociální poradenství
a zázemí pro spolky. To vše v sousedství
zámeckého parku, lesoparku a v blízkosti
základní školy. V tuto chvíli je hotový projekt
a čeká se na přidělení dotace. Předpokládaný
termín dokončení akce je rok 2020.
vedení MO
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Stručná historie budovy
z roku 1914
Objekt ve vlastnictví církve, který
za války i po válce sloužil jako
sirotčinec. Za socialismu zde bylo
učňovské učiliště. Následně byla
budova vrácena církvi.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ PRO
Dovolujeme si informovat o novinkách, které jsme letos připravili
ve spojitosti se zápisy k předškolnímu vzdělávání. V letošním roce
se nově připojují i vratislavické mateřské školy k jednotnému elektronickému zápisu, který byl vloni zaveden v Liberci. Zápis se tak
bude skládat ze tří fází. Kompletní informace naleznete na webové
stránce: https://zapisydoskol.liberec.cz/. Podrobné informace je
možné získat také během dní otevřených dveří, které budou
probíhat ve vratislavických školkách v následujících termínech:
MŠ LÍSTEČEK
budova školy v ul. Východní

16. 4. 2018

9:00 – 11:00
15:30 – 17:00

MŠ LÍSTEČEK
budova školy v ul. Tanvaldská

19. 4. 2018

9:00 – 11:00

MŠ SÍDLIŠTĚ

17. 4. 2018

10:00 – 11:30

Přesto dovolte, abychom všechny novinky a náležitosti zápisu
popsali podrobněji i v tomto článku. I.fáze zápisu nově probíhá
již od 3. 4. do 3. 5. 2018, 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 v II. fázi - sběr
žádostí. Sběr žádostí bude probíhat pouze ve čtvrtek 3. 5. 2018
ve stanovených časech na příslušných pracovištích.

SBĚR ŽÁDOSTÍ O ZÁPIS DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:
MŠ LÍSTEČEK
budova školy v ul. Východní

3. 5. 2018

MŠ LÍSTEČEK
budova školy v ul. Tanvaldská

3. 5. 2018

13:00 – 17:00

MŠ SÍDLIŠTĚ

3. 5. 2018

8:00 – 11:00

8:00 – 11:30

Od 10. 5. 2018 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.
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VĚK DÍTĚTE
Věková skupina
(počítáno k 31. 8. 2018)
Předškoláci
(děti, které dosáhnou věku pěti
a více let do 31. 8. 2018, tj.
v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky)

Mladší tří let

Věk

Body

sedmiletí

480

šestiletí

460

pětiletí

440

čtyřletí

420

tříletí

400

dvouletí

20

jednoletí *)

0

Den narození dítěte,
za každý den v roce

0,02

*) Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2018 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici
pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato
k předškolnímu vzdělávání.

POBYT DÍTĚTE
Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Pobyt dítěte

Body

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu
zvolené MŠ *)

200

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který
není spádovým obvodem zvolené MŠ

100

Trvalý pobyt mimo město Liberec

0

*) Pro MŠ zřizované Statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1
(území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2
(území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

SOUROZENEC DÍTĚTE
Body
Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte
žádost (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2018)
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Školské obvody spádových mateřských škol jsou stanoveny
obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Liberce č. 4/2016,
která stanovuje spádovou oblast pro obě vratislavické mateřské školy.
Touto spádovou oblastí je celý katastr Vratislavic nad Nisou.
Důrazně upozorňujeme rodiče, že s účinností od 1. 9. 2017 je dle
§ 34, odst. 1 předškolní vzdělávání pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, povinné. Pokud zákonný
zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělání, dopouští
se dle § 182a, odst. 1, písm. a) zákona 561/2004 Sb. přestupku.

OBEC

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vratislavický zpravodaj

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE
ŽÁKŮ VRATISLAVICKÉ ŠKOLY

DODATEČNÝ ZÁPIS
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Na předchozí straně jsme vás podrobně seznámili s pravidly
pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019. Vzhledem
k velkému počtu dětí, které se budou v příštím školním roce
hlásit k předškolnímu vzdělávání, počítáme s možností, že se
během dubnových zápisů nepodaří všechny děti do školek umístit.
Výstavbou nové mateřské školy na Nové Rudě a navýšením
kapacity MŠ Lísteček ve Východní ulici zajistíme dalších 62
míst pro dětí. Na obou investičních akcích intenzivně pracujeme, aby nové prostory mohly již v příštím školním roce sloužit
dětem. Rodiče budeme o dodatečném zápisu včas informovat
na stránkách zpravodaje, webových stránkách obce, v mateřských
školách i prostřednictvím oficiálního facebookového profilu obce.

Usilovně pracujeme na nástavbě základní školy, aby nové učebny byly
dětem k dispozici s novým školním rokem. Stavební úpravy se snažíme
provádět tak, aby co nejméně narušily výuku, jistým omezením se ale
úplně vyhnout nemůžeme. Pro všechny žáky ZŠ bude proto školní
rok 2017/2018 končit již v pátek 22.června, kdy jim bude předáno
vysvědčení. Chápeme, že se pro některé rodiče může jednat o velkou
komplikaci. Proto pro děti 1. – 3. třídy, pokud o to jejich rodiče budou
mít zájem, zajistíme na naše náklady v termínu od 25. do 29. června
náhradní program formou příměstského tábora. Ten bude probíhat na
základní škole a v přilehlých sportovištích. Práce na navýšení kapacity ZŠ
probíhají nejen na nástavbě školy, ale také v suterénu budovy. Na střeše
nad jídelnou během jarních prázdnin vyrostla ocelová konstrukce, která je
základem budoucí nástavby. Můžete si tedy již nyní udělat představu, jak
bude škola po rekonstrukci vypadat.
Vedení MO

BEZPEČNĚJŠÍ PŘECHÁZENÍ
NA TANVALDSKÉ

Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

Koncem loňského roku jsme nechali podél Tanvaldské ulice v blízkosti tramvajové zastávky o 7,5 m rozšířit zábradlí bránící ve vstupu
do vozovky a přislíbili jeho další rozšíření. Abychom v nejvyšší možné
míře mohli zajistit bezpečí zejména dětí, které přecházejí z tramvajové
zastávky směrem ke škole, nechali jsme na konci března zábradlí prodloužit až k semaforu. Věříme, že pomocí dalších 35 m kovového zábradlí
zamezíme svévolnému přecházení vozovky mimo přechod pro chodce.
Jan Janíček,
vedoucí technického střediska
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OPĚT POSKYTUJEME ZDARMA
POPELNICE NA BIOODPAD
Již čtvrtýn rokem poskytujeme
našim obyvatelům bezplatný
svoz biologického odpadu.
Od dubna mohou občané
s trvalým pobytem ve Vratislavicích, kteří ještě nemají nádobu
na bioodpad, znovu žádat o její
přistavení. Od rodinných domů
jsou hnědé popelnice od
6. dubna vyváženy opět každý
pátek. Tato služba je pro občany
zcela zdarma.
JAK TO BUDE V PRAXI
FUNGOVAT?
• na základě Vaší žádosti
(formulář naleznete na webu
www.vratislavice.cz/popelnice-na-bioodpad) Vám bude
k domu přistavena speciální nádoba na bioodpad
• s odvozem začínáme 6. dubna, v týdenním intervalu
(každý pátek)

REALIZACE PARKU U SILA
VÝRAZNĚ POKROČILA
Jak jsme již avizovali v předešlých vydáních zpravodaje, plánujeme
letos v červnu zpřístupnit veřejnosti nový volnočasový park v lokalitě
sídliště Nové Vratislavice. Stavba stánku s občerstvením probíhala
téměř nepřetržitě během celé zimy, a tak je dnes stánek už skoro
hotový. V nadcházejících dvou měsících budeme intenzivně pracovat
na finálních terénních úpravách travnatých ploch a ploch určených
k dosadbě keřů a dřevin, vybudujeme oplocení celého areálu
a dokončíme perkové cesty a dřevěné chodníky.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

• 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
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

CO (NE)PATŘÍ DO KONTEJNERŮ
NA BIO ODPAD?
OMEZTE KRMENÍ KACHEN V JEZÍRKU
tráva

komunální odpad

listí

jednorázové pleny
obaly od potravin
(sklo, plasty, plechovky, tetrapacky)
textil, kůže, vlna
maso a kosti
oleje
uhynulá zvířata
popel
uhlí
cigarety
sáčky z vysavače
kamení

větve
plevel
zbytky rostlin
sláma a seno
piliny
dřevní štěpka
hlína z květináčů
zbytky ovoce
zbytky zeleniny
čajové sáčky
kávová sedlina
skořápky
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jiné biologicky nerozložitelné odpady

Mnozí obyvatelé Vratislavic během svých procházek zámeckým
parkem často krmí u jezírka kachny a jiné ptáky, kteří zde žijí.
Lidé tak jistě činí v dobré víře, ale podle odborníků zdánlivě
neškodné krmení pečivem vodním ptákům ubližuje a znečišťuje
vodu. Nesnězené pečivo způsobuje kvetení řas, množení bakterií
a láká potkany a další zvířata. Dostupnost většího množství
pečiva odrazuje kachny od konzumace přirozené vyvážené
stravy, což může vést k ohrožení jejich zdraví. Především
bílé pečivo nemá žádnou výživovou hodnotu. Žádáme proto
návštěvníky parku, aby do jezírka pečivo nevhazovali.
Vedení MO

AKTUALITY

STAROSTA OCENIL PRÁCI UČITELŮ
U příležitosti Mezinárodního dne učitelů 28. března navštívil starosta
Lukáš Pohanka vratislavickou základní školu, aby poděkoval všem
vyučujícím za jejich práci s dětmi a každému předal květinu. Při této
příležitosti také osobně pogratuloval paní učitelce Jitce Hübnerové,
která vyhrála krajské kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.
(red)

Vratislavický zpravodaj

HEJTMANŮV POHÁR
Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka a ředitel místní základní školy
Mgr. Libor Rygál předali v březnu medaile osmi nejrychlejším
dětem z každé první třídy a všem ostatním závodníkům sladké
odměny za skvělou reprezentaci školy ve sportovním klání všech
základních škol Libereckého kraje Hejtmanův pohár. Čtvrtý ročník
oblíbené sportovní soutěže ve Vratislavicích odstartoval na konci
ledna a zúčastnili se ho žáci všech tříd z obou stupňů. Soutěž
spočívala v proběhnutí, tzv. „opičí dráhy“ v nejrychlejším čase.
Těšíme se na další ročník a věřím, že bude prostor a čas zapojit
i rodiče. Sportu zdar!
Mgr. Martina Horáková, organizátorka soutěže

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2018
VE VRATISLAVICÍCH
Stejně jako v loňském roce i letos vyrazili dobrovolníci uklízet Vratislavice. Tato celorepubliková akce Ukliďme svět, ukliďme Česko si
již našla své místo i u nás. "Tentokrát vyrazilo uklízet více než třicet
dobrovolníku a sesbíralo cca 700 kg různého odpadu," vyjadřuje
organizátor akce Miroslav Kvasnička. Také v tomto roce zajistilo odvoz
a zapůjčilo pomůcky pro sběr odpadu vratislavické technické středisko. Akci podpořila agentura Reha Promotion a Český kynologický
svaz z Vratislavic. Děkujeme a těšíme se na další ročník.
Miroslav Kvasnička

POVEDENÉ OVČÍ ODPOLEDNE
Komise životního prostředí v březnu uspořádala pro vratislavické děti
další tematicky zaměřené odpoledne. Tentokrát paní Jana Zástěrová děti
seznámila se životem ovcí a možnostmi zpracování ovčí vlny a dalších
přírodních materiálů. Do multimediálního sálu kulturního centra dorazily
téměř tři desítky dětí, které si mohly vyzkoušet, jak se pere surová vlna,
češe se a přede na kolovrátku. Každý návštěvník si také vyrobil vlastní
plstěnou ozdobu z vlny.
(red)
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PODPORUJEME SPORT,
KULTURU I SOCIÁLNÍ OBLAST
VE VRATISLAVICÍCH
Vratislavice již řadu let rozdělují dotace v oblasti sportu a kultury.
Letošní dotační programy doznaly některých změn, jak jsme vás
informovali již v minulých číslech zpravodaje. V tomto roce byly vypsány
programy na podporu pravidelné činnosti organizací, na jednorázové
akce organizací i osob a také na podporu individuálních žádostí, o které
mohl žádat skutečně kdokoliv. Rada městského obvodu Liberec –
Vratislavice nad Nisou na svém dubnovém zasedání schválila rozdělení
finančních dotací. Níže uvádíme žadatele, kterým byly přiznány dotace
a jejich výše. Celkem jsme v tomto roce rozdělili mezi organizace
v rámci dotačních programů rovných 619 200,- Kč. Zároveň
připomínáme, že v rámci individuálních žádostí o podporu je možno
žádat během celého roku, přičemž k rozdělení mezi žadatele zbývá

v rozpočtu ještě více než 250 000,- Kč. Proto pokud máte zajímavý
projekt nebo aktivitu, pro kterou byste rádi našli finanční podporu, je
ještě možnost si o finance požádat. Bližší informace naleznete na webových stránkách Vratislavic. Těší nás, že projektů, které žádají o podporu, rok od roku ve Vratislavicích přibývá. Jsme rádi, že jsme mohli
opět finančně podpořit organizace, které dlouhodobě pracují s dětmi,
mládeží či seniory a velmi si jejich práce vážíme. Avšak i přestože jsme
nastavili nový spravedlivý systém, díky kterému přispíváme každému
dítěti s trvalým pobytem ve Vratislavicích na sportovní činnost 800
korun ročně, ne všechny organizace tuto možnost využili. Například
TJ Jiskra žádost o dotaci pro své členy nepodala.
Vedení MO

JEDNORÁZOVÉ AKCE/CYKLUS AKCÍ
ŽADATEL

NÁZEV AKCE

SCHVÁLENÁ DOTACE

SK RN Hradec Králové, z. s.

Konrádova jedenáctka 2018

15.000 Kč

AvantgArt, z. s.

Zauhlovačka - kultura

15.000 Kč
14.800 Kč

Noemi Rucká

Soutěžní sezóna 2018

Outdoor Challenge, z. s.

Běh Zámeckým parkem

13.000 Kč

Jednota bratrská Vratislavice

Výjezd MC Kamínek

15.000 Kč

Akademie sportu Liberec, z. s.

Sportovní příměstský tábor

15.000 Kč

Beach Volley Vratislavice n. N., z. s.

Beachvolejbal – Pohár Vratislavic

15.000 Kč

Domov pro seniory Vratislavice, p. o.

Jsme tu již 110 let

15.000 Kč

Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti
Vratislavice, spolek

Provoz spolku

8.000 Kč
125 800 Kč

CELKEM

DOTACE NA PRAVIDELNOU ČINNOST
ŽADATEL

NÁZEV AKCE

Kouzelný svět hlíny, z. s.

Celoroční pravidelná činnost

43.200 Kč

Cvičení rodičů s dětmi Sluníčka, z. s.

Celoroční pravidelná činnost

24.000 Kč
35.600 Kč

SDH Vratislavice nad Nisou

Celoroční pravidelná činnost

Akademie sportu Liberec, z. s.

Celoroční pravidelná činnost

FBC Liberec, spolek

Celoroční pravidelná činnost

Beach Volley Vratislavice n. N., z. s.

Celoroční pravidelná činnost

SCHVÁLENÁ DOTACE

41.600 Kč
*musí být schváleno ZMO

80.000 Kč*
44.000 Kč
268 400 Kč

CELKEM

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA
ŽADATEL

SCHVÁLENÁ DOTACE

SDH Vratislavice nad Nisou

Letní pobytový tábor

Svaz důchodců ČR, S-art klub

Výtvarný kurz kresby pro pokročilé

Svaz důchodců ČR Vratislavice nad Nisou, spolek

Senioři seniorům

50.000 Kč

Noemi Rucká

Stejnokroje na soutěže 2018

20.000 Kč

35.000 Kč
5.000 Kč

Radomil Drbohlav

LVT aneb Liberec ve tvářích 3

30.000 Kč

Lubomír Staněk

Volejbalový kemp Dřevěnice

10.000 Kč

Kulturní sdružení národnosti německé ČR, spolek

Žádost na provoz a výlety

10.000 Kč

RunBo Team, z. .s.

Vratislavický běhoun

30.000 Kč
13.000 Kč

Outdoor Challenge, z. s.

Slavata triatlon tour

Nadační fond Bronec sport pomáhá

Charitativní závod MHCM 2018

15.000 Kč

Markéta Pechová

Podpora celoroční a pravidelné činnosti

15.000 Kč

CELKEM
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NÁZEV PROJEKTU

233 000 Kč

OBEC

DÍKY DOTACI MAJÍ
HASIČI LEPŠÍ VYBAVENÍ

Vratislavický zpravodaj

VRATISLAVIČTÍ HASIČI CVIČILI NA LEDĚ

V rámci dotačního programu pro rok 2018 udělilo vedení MO
Liberec – Vratislavice nad Nisou dotaci ve výši 100 000,- Kč
na podporu výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Vratislavice nad Nisou. Díky této částce jsme si mohli pořídit
vybavení, které nás lépe ochrání při zásazích, na něž vyjíždíme.
Nakoupili jsme například deset párů certifikované zásahové
obuvi HAIX Fire Flash Gamma nebo čtrnáct párů speciálních
zásahových rukavic Holík Meadow. Obojí bylo pořízeno od
firmy SDH plus. Tímto bychom chtěli vedení Vratislavic velice
poděkovat za podporu.

V neděli 11. března se jednotka z Vratislavic nad Nisou zúčastnila výcviku záchrany tonoucích osob po proboření ledu. Cvičení
bylo rozděleno do dvou částí. Jednalo se o teoretickou přípravu na
hasičské zbrojnici ve Vesci. Praktická část se odehrávala na Liberecké
přehradě. Zde jsme si na čtyřech stanovištích zkusili záchranu osob,
při které byly využity prostředky z výbavy jednotky. Celý výcvik se
konal pod vedením zkušených instruktorů z Vodní a potápěčské
záchranné služby Liberec. Za jejich obětavou a vyčerpávající instruktáž
v podobě příjemně stráveného dne moc děkujeme.

Michal Stejskal, velitel JSDH Vratislavice nad Nisou

Michal Stejskal,
velitel JSDH Vratislavice nad Nisou

SBÍRKA POTRAVIN
POMOZTE MATKÁM A JEJICH DĚTEM V DOMOVĚ
SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU
Darujte trvanlivé potraviny
(např. rýže, těstoviny, konzervy, mouka, cukr)
SBÍRKA PROBÍHÁ OD 19. 03. DO 20. 04. 2018
Potraviny lze přinést do kanceláře charity – areál Intex Vratislavice,
hlavní budova, přízemí vlevo
Bližší informace:
Bc. Zdeňka Černá, vedoucí střediska, 603 505 963
Bc. Marcela Rubášová, sociální pracovník, 731 402 461

Děkujeme!

CHARITATIVNÍ SBÍRKA PRO JIŘÍKA
Letos se opět v Pivovarské hospodě uskutečnila hasičská zábava,
které se zúčastnilo kolem 200 lidí. Na akci proběhla také charitativní
sbírka „Medvídek pro Jiříka“, ve které se nám podařilo vybrat 14 282 Kč.
Všem, kteří přispěli, moc děkujeme! Jiřík díky této částce může absolvovat týdenní cvičení Therasuit, které mu velice pomáhá a posouvá ho
kupředu. Děkujeme také všem, kdo věnovali hodnotné dary do tomboly, ze které šel celý výtěžek právě na Jiříka. V neposlední řadě bych
touto cestou chtěla poděkovat všem, co se podíleli na přípravách naší
zábavy. Doufáme, že si všichni zábavu moc užili. Bohužel jsme nemohli ovlivnit stav sálu a WC. Tímto se za to omlouváme a děkujeme
pivovaru Konrád, že nám vyšel vstříc a upravil cenu za celý pronájem sálu.
Nicole Rolantová
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VRATISLAVICKÉ
VELIKONOCE
V sobotu 24. března se v atriu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 konalo tradiční vítání svátků jara Vratislavické
Velikonoce. Součástí oblíbené akce byl opět velikonoční trh,
burza knih, tvořivé dílničky a soutěže pro děti. Odpoledne plné
zábavy, hudby a tance přilákalo zhruba tři stovky návštěvníků.
V úvodu vystoupil folklórní soubor Nisanka ze sousedního Jablonce
nad Nisou. Umělci účinkující v krojích představili divákům tradiční písně
s ukázkou dobových tanců. Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka poté
všem přítomným popřál příjemnou zábavu a veselé Velikonoce. Na
pódiu se následně vystřídaly děti ze všech vratislavických mateřských
škol a také cvičenky aerobic clubu BBS. Děti z MŠ Lísteček si
připravily originální velikonoční „seriál“. Jejich pásmo písniček
a básniček totiž doprovázely desítky metrů obrázků, které samy
namalovaly, a jejich učitelky pak během vystoupení odvíjely z cívek
jako běžící film. Ve svižnějším tempu se pak divákům představily
aerobičky z BBS s náročnými aerobními sestavami. Pestrý program
uzavřely děti z MŠ Sídliště s velikonočními písničkami a říkankami.
Součástí Vratislavických Velikonoc byl také trh, kterého se zúčastnilo
čtrnáct prodejců. V nabídce nechyběly velikonoční lahůdky nebo
med a výrobky z vosku. Návštěvníci si dále mohli koupit květinovou
jarní výzdobu, výrobky chráněných dílen, keramiku, velikonoční přání
a mnoho dalšího. V průběhu celého odpoledne probíhala v multimediálním sále kulturního centra kreativní dílnička pro malé i velké.
Vyráběla se velikonoční zapichovátka ve tvaru ovečky. Největší ohlas
mělo pletení pomlázek, a to nejen mezi chlapci. Oboje probíhalo pod taktovkou rodinného centra Mozaika. Pro všechny dětské
návštěvníky dále připravili členové Komise pro kulturu, tělovýchovu
a sport na ochozech atria velikonoční soutěže a každý soutěžící
obdržel sladkou odměnu. Ve foyer kulturního centra se konal již
sedmý ročník burzy knih, které se zúčastnili soukromí prodejci, ale
také knihkupci. Vedení obce i organizátoři akce děkují návštěvníkům
za tak hojnou účast a pohodovou atmosféru a těší se na další vítání
svátků jara napřesrok!
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z LÍSTEČKU
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Přichází duben a s ním veliká událost – zápis do první třídy. Všichni
předškoláci z Lístečku se této události nemohou dočkat a v září?
Hurá do školy! Ale co nás ve škole vlastně čeká? Jak to tam vypadá
a co se tam dělá? Všichni mají spoustu otázek. Díky spolupráci
vratislavických mateřských škol a základní školy ve Vratislavicích nad
Nisou jsme dostali možnost všechno zjistit a dostat odpovědi na naše
četné otázky. Hned po vstupu do školy se nám v ní líbilo - barevná
chodba plná obrázků, příjemná atmosféra – od prvních chvil nám bylo
ve škole příjemně. Milá paní učitelka se nás ujala a dovedla nás do
třídy, kde už na nás čekali prvňáčci celí nedočkaví, ukázat nám, co
se všechno naučili. A že toho není málo – číst, psát i počítat zvládají
všichni na jedničku. My jsme jim ukázali, že toho taky hodně umíme,
za což nám paní učitelka všem dala velikou jedničku. A díky tomu
víme, že školy se bát nemusíme. Tímto děkujeme základní škole ve
Vratislavicích nad Nisou za možnost ji navštívit.

V pondělí 19. února jsme s žáky sedmých ročníků vyrazili na lyžařský
výcvik do horského střediska Pec pod Sněžkou. Uvítalo nás slunečné,
avšak mrazivé počasí. Po příjezdu a ubytování následovalo rozřazení
do družstev podle příslušné výkonnosti. Další den jsme již brázdili
svah, pokročilí se zdokonalovali a začátečníci se seznamovali s prvními
pohyby na snowboardu. Ve středu a čtvrtek následovala horská túra,
zašli jsme do Pece pod Sněžkou a vyšplhali až na Růžovou horu,
odkud se nám naskytl nádherný výhled. Odpoledne jsme si zpestřili
karnevalem a závodním slalomem. Po večerech jsme se nejen
vzdělávali, ale také bavili u her a soutěží. Užili jsme si kurz opravdu
naplno, pokročilí získali nové poznatky a dovednosti, začátečníci se
úspěšně poprali s nástrahami sjezdovky. I když to občas zabolelo,
úsměv a náladu nám to nevzalo. Tak zase za rok! Skol!

Denisa Nechanická, MŠ Lísteček

Mgr. Marika Tomšová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

CVIČENÍ DĚTÍ
Mateřská škola Sídliště rozhodně nestrádá, co se velikosti heren a tříd
týče, ale „vyběhat se“ v tělocvičně, to je přeci jen něco jiného! Děti z naší
školky se těší na tyto návštěvy od října pravidelně každý týden. Ceníme
si toho, že můžeme využívat vratislavickou sokolovnu i tělocvičnu
v základní škole. Děti jsou z pohybu nadšené, líbí se jim využití rozmanitého sportovního nářadí (kruhy, žebřiny, švédská bedna) i náčiní, kterými
obě zařízení disponují. Sportují ve velkém prostoru a mají možnost se
adaptovat na méně známé prostředí. V základní škole vnímáme bonus
v podobě seznámení se se školním prostředím, které děti v budoucnu
čeká. Pravidelně ve škole i v sokolovně potkávají starší kamarády
a vyprávějí jim své zážitky z těchto společných aktivit. Protože při vyšším
počtu dětí není možné v mateřské škole cvičit dle přání dětí, plánujeme ve
spolupráci s vedením obce i ZŠ využívat tělocvičnu i sokolovnu i nadále.
Děkují učitelky tříd Hvězdičky
a Kytičky MŠ Sídliště
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RECITÁTOŘI BYLI ÚSPĚŠNÍ
V pátek 9. 3. se v Domě dětí a mládeže Větrník v Liberci konalo okresní kolo
recitační přehlídky Dětská scéna 2018. Porota školního kola v naší základní
škole do něj vyslala pět recitátorů. Ti nás nezklamali a potvrdili správnost
rozhodnutí poroty. Největšího úspěchu dosáhla Adéla Podholová ze třídy
III. D, která postoupila do krajského kola. Štěpán Vorel ze třídy II. E získal
čestné uznání poroty. Přednes Zuzany Pažoutové z V. A a Jakuba Regnera
z V. B byl oceněn zvláštní pochvalou poroty. Také nejmladší recitátor Matěj
Sandleiter z I. D si odnesl diplom. Všem dětem moc gratulujeme a Adélce
držíme palce v krajském kole 14. dubna v Lidových sadech v Liberci.

Vratislavický zpravodaj

TEPLÁKOVÝ DEN
V návaznosti na skončené zimní olympijské hry se v pondělí 12. března
uskutečnil Den v teplákách. Do akce se zapojilo celkem 180 žáků
a učitelů 2. stupně. Třídy, z nichž přišli žáci oblečeni do tepláků
a teplákových souprav, se společně vyfotografovaly a o velké
přestávce vyslaly dva zástupce k plnění olympijského kvízu. Kvíz se
skládal z 8 otázek z historie i současnosti zimní olympiády. Nejlépe si
poradili Klárka Šilarová a David Pluhař ze 6. A, kteří získali 6 bodů
z 8 možných. Poděkování patří děvčatům z 9. B, Sabině Reicheltové
a Barče Fikejsové za pomoc s organizací akce.

Mgr. Hana Krákorová

Mgr. Barbora Blažková

VODA KOLEM NÁS

VÍTÁNÍ JARA

Proč velké a těžké věci jako lodě plavou a proč mnohé jiné předměty klesají
ve vodě ke dnu? A co kapaliny – mohou plavat jedna na druhé? Jak se
chovají předměty v jiných kapalinách než voda – plavou na nich nebo padají
ke dnu? A jak je to s koloběhem vody v přírodě? Na toto všechno hledali
odpovědi žáci 3. tříd v projektu o vodě. Vodu zkoumali ve škole i při pokusech v dětském domě Větrník.

Projekt s názvem „Vítání jara“ nás ve škole čekal v pondělí 19. března.
Během projektového vyučování jsme si formou videoprojekcí, her a kvízů
zopakovali a rozšířili znalosti o jarní přírodě. Nejvíce nás bavilo setí jarního
osení a v rámci výtvarné výchovy také tvoření jarních květin z barevného
papíru. Celé dopoledne nám rychle uteklo a už se těšíme na další
projektový den.

Učitelky 3. tříd

Žáci 2. B a Jolana Hegedüsová
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DUBEN

VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili burzy knih. Tak jako minulý
ročník jsme nabízely za symbolickou jednu korunu vyřazené knihy
a časopisy a knihy darované od čtenářů, které jsme nezařadily do
knihovního fondu. Výtěžek z prodeje jsme opět věnovaly útulku pro
psy AZYLPES Krásný Les, jehož veřejnou sbírku podporuje knihovna od roku 2014. Ještě jednou děkujeme každému, kdo si u nás
knížku koupil, a tím přispěl na dobrou věc. Těšíme se opět za rok.

JARNÍ TVOŘENÍ S KNIHOVNOU 19. DUBNA
OD 16:00 DO 18:00 HODIN
Srdečně zveme všechny zájemce o tvoření z papíru a starých knih.
Tentokrát budeme vyrábět květiny starou japonskou
technikou „KUSUDAMA“. Květy mají tvar koule a majiteli mají
přinášet štěstí. Vstupné dobrovolné. Rezervace a bližší informace
předem v knihovně v rámci otevírací doby.

Výběr z nových knih pro měsíc duben
České smoothie - Kuchařka s duší, Kateřina Kuranoa - Kniha
známé české foodblogerky Kateřiny Kuranovy z blogu Smoothcooking.
cz ukazuje, jak si jednoduše připravit smoothie ze sezónních, snadno
dostupných a lokálních surovin. Recepty jsou rozdělené podle ročních
období a nechybí ani osvědčené rady a tipy. České smoothie je
kuchařka pro každý den, plná energie, inspirace a pohody.
Stylová ponča a peleríny, Helgrid van Impelenová - Pončo
je nejjednodušší část oblečení na pletení, a proto se do něj mohou
pustit i začátečníci. Obejdou se totiž beze švů, takže budete klidně
plést pořád dokola nebo řadu za řadou. V knize se můžete inspirovat více než dvaceti ponči a pelerínami různých tvarů a barev:
růžové na vlahý letní večer, v rustikálním stylu na podzimní procházku, okouzlující na večer k malým černým šatům a jedno na všední
den, které si jen tak přehodíte, když půjdete pro pečivo. Pončo ve
vašem šatníku prostě nemůže chybět!
Jan Tříska, Marie Formáčková
Byl králem Learem i Igorem Hnízdem. Byl lecčíms, ale stále zůstával
mužem a klukem s nestárnoucí duší a kouzlem, které se nedá naučit
ani vypočítat. Biografie z pera Marie Formáčkové přibližuje životní
peripetie renomovaného umělce, který vystudoval pražskou DAMU,
stal se nejmladším členem činohry Národního divadla a uznávaným
filmovým hercem. Životní i uměleckou dráhu mu však zkomplikovala
složitá doba.
UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE NA UZAVŘENÍ KNIHOVNY
VE ČTVRTEK 10. KVĚTNA.
Markéta Fizková, Helena Brestovanská,
knihovnice
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JUBILANTI
ÚNOR 2018

70 let

Hana Mikšovská
Miluše Šaldová

75 let

Jaroslava Kyselová

85 let

Bedřich Jirka
Zdeněk Pavlíček

90 let

Marie Fialová

80 let

Blanka Kadlecová
Jiří Halbich
Miloš Málek

VELIKONOČNÍ VESELICE
PRO SENIORY

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
18. 4. 2018
ODJEZD 12:30

Jablonecká plynárna, Jablonec – Proseč - Vratislavice
vedoucí pan Třešňák, náročnost 2

25. 4. 2018
ODJEZD 8:15

ČD Liberec, Tajný výlet
náročnost 2

2. 5. 2018
ODJEZD 9:10

ČSAD Liberec - Dolní Prysk, Kamenice
vedoucí pan Hauptman, náročnost 3

9. 5. 2018
ODJEZD 8:02

ČD Liberec, Hirschfelde, Ostritz
vedoucí pan Ročňák, 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

Blížící se jaro pomalu odkrývá tajemství matky přírody o zázračné obnově
a znovuzrození života a my, starší lidé čili senioři a seniorky, si ještě více
to vše uvědomujeme a dokážeme si vážit všech těch darů, co nám snad
sám Bůh poskytuje a umíme se z nich radovat. Aby naše radost byla ještě
intenzivnější, sešli jsme se v hojném počtu ve vratislavických „Desítkách“
na jarní, už velikonoční veselici uprostřed měsíce března, který k nám jaro
kalendářně přivádí. Uvítala nás paní Mgr. Vladimíra Hoření a představila
nám manžele Fajtovi, kteří nám bezvadně hráli na klávesy s orchestrálním
doprovodem a hudbu doplnili svým zpěvem – říkají si Kantiléna a přijeli
k nám až z Lomnice nad Popelkou. Vážíme si toho, že se za námi vypravili
a pobavili nás svým širokým repertoárem krásných a známých hitů. Děvčata
z Komise komunitního plánování nám roznesla kávičky, čaje, obložené chlebíčky a zákusky ve tvaru velikonočních kuřátek. Děkujeme jim za pořádání
této milé akce. Rozhýbali jsme si naše starší kostičky v těle při tanci a hojně
se pobavili se spoustou známých. Zábava nás moc potěšila a z nadcházejícího jara máme radost. Už začínají kvést první květinky, které snad přežijí
i mírné mrazíky, kterými nás meteorologové ještě straší. Nicméně stromy
se brzy oblečou do zelených šatiček a svět bude hned veselejší. A my,
seniorky a senioři nahodíme do nitra duše radostnou náladu, které přispěla
i tato vydařená velikonoční veselice. Ještě jednou díky a těšíme se na další
společné setkání.
Jiřina Marešová

VRATISLAVICKÉ SENIORKY
OSLAVILY MDŽ
Předáním tradičních červených karafiátů, přáním i poděkováním
vratislavickým ženám zahájil starosta Lukáš Pohanka oslavu
Mezinárodního dne žen v Kavárně 101010. Pozdní odpoledne,
které zajistil MO Vratislavice nad Nisou ve spolupráci s Komisí
sociální a zdraví, bylo plné dobré nálady, tance, písní a hudebního doprovodu kapely Jizerské trio.
Lenka Tarabová, členka Rady MO
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MIRAI PŘEDSTAVILI
VE VRATISLAVICÍCH
NOVOU DESKU

zleva: Tomáš Javůrek (kytarista), Mirai Navrátil (zpěvák), Šimon Bílý (bubeník), Michal Stulík (baskytarista)

Kapely Mirai a Poetika přijely na konci března do vratislavického kulturního centra v rámci společného turné, během
kterého fanouškům představují svá debutová alba. Frýdecko-místecká skupina Mirai v posledních měsících sbírá jednu
hudební cenu za druhou. A dozajista nejen díky chytlavému hitu „Když nemůžeš, tak přidej“. Vypadá to, že čtyřčlennou partu charismatických muzikantů čeká na české hudební scéně zářná budoucnost. Ostatně název kapely a zároveň
křestní jméno zpěváka s japonskými kořeny Mirai znamená v japonštině „budoucnost".
Právě zažíváte obrovský úspěch, vyhráváte
jednu hudební cenu za druhou, hraje vás
každé rádio... Jaké z toho máte pocity?
MS: Dá se říct, že sbíráme úrodu za celou
dobu, co kapela existuje. Ale určitě nám to
v mnoha věcech pomohlo.
V jakých?
MS: Díky těm cenám o nás ví mnohem více
promotérů a lidí a díky tomu hrajeme víc
koncertů. Například na Slavících, což je dost
mainstreamová akce, nás mohlo vidět hodně
diváků, a seznámit se tak s kapelou.
Které z těch cen, jež jste od podzimu
získali, si vážíte nejvíc?
TJ: Všechny pro nás mají obrovskou cenu. Já
osobně si nejvíc vážím Anděla, který je naší nejčerstvější cenou. Ocenila nás porota složená
z hudebních akademiků, a to je obrovská čest.
Teď jste dosáhli určitého cíle. Jaký je váš
další muzikantský sen?
ŠB: Já bych si chtěl postavit studio. To by mě
bavilo! A Tomík určitě chce nějakou dobrou
kytaru. (smích)
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Tohle si určitě budete moct výhledově
pořídit, ale jsou věci, které si za peníze
nekoupíte…
ŠB: Vydržet hodně dlouho na scéně a hrát
pořádné koncerty pro hodně lidí.
MS: Na našem největším koncertě ve
Velkém Meziříčí bylo 1200 lidí, což pro
nás bylo úplně super. Chceme tedy udělat
nějaký velký koncert, třeba ve Foru Karlín,
a vyprodat ho. To by byla pecka!
MN: V roce 2019 plánujeme vydat desku.
Potom udělat velký koncert, a pak se
uvidí, jestli to bude na menší halu… Ale
dlouhodobější cíl je časem hrát ve velkých
halách. Třeba na stadionech.
MS: A také hrát třeba v zahraničí. Na
Slovensku nebo v Japonsku, kde má
Mirai kořeny, to by bylo takové příjemné
zpestření.
Hrajete spolu zhruba čtyři roky. Stihli
jste už zaznamenat i nějakou negativní
stránku popularity?
ŠB: Já mám strašně rád naše fanoušky

a vážím si jich, ale někdy mi přijde, že se lidi
chovají už „přes čáru“ a moc zasahují do
soukromí.
MN: Spíš jde o situace, které jsou z naší strany neuhlídané, nejsou s námi security. Je to
pro nás nové, jedeme první vyprodané turné.
Ale jsme za to rádi!
Právě jedete turné se svou debutovou
deskou. Jaká je?
MN: Super! Je strašně barevná a něco
přináší. Dělali jsme ji se čtyřmi producenty.
Ze začátku jsme se totiž trochu hledali,
protože původně jsme zpívali v angličtině
a ten přechod na češtinu byl dost těžký. Ono
se to nemusí zdát, ale v češtině začne kapela
znít úplně jinak. Proto jsme využili pomoci
producentů. Na konci jsme se trochu báli,
jestli to nebude kočkopes, protože byli čtyři,
ale mastering to všechno srovnal a díky tomu
ta deska nenudí.
Když mluvíte o producentech, jak je to
s autorstvím vašich skladeb?
ŠB: Je to různé, spíš ale zasahují do

ROZHOVOR

hotových písniček. Jsou místa, která inspirují textově.
MS: Hudbu i texty píše hlavně Mirai.
Jakou z vašich písniček máte nejraději vy?
Shodně všichni: 365!
ŠB: Já ještě Anděla.
A jakou muziku si rádi poslechnete,
když třeba jedete v autě na koncert?
ŠB: My máme v autě jen CD přehrávač,
takže nám vždycky někdo dá cédéčko,
a to pak posloucháme. Teď máme zrovna
Becka, předtím jsme poslouchali Imagine
Dragons. Je to různé.
TJ: Třeba já mám sluchátka. Ale všichni
posloucháme podobné věci a snažíme se
naladit na stejnou vlnu. Teď u nás letí ještě
Foster The People, 21 Pilots, …
MN: Já poslední dobou hodně
poslouchám atmosférickou ambientní hudbu bez zpěvu. Třeba když hodně pracuju
u compu, tak mě zpěv ruší.
Máte toho teď asi hodně, jak to zvládáte?

ŠB: Příští rok máme v plánu, že bychom si
třeba na jaře dali delší pauzičku.
MS: Ale letos jsme si řekli, že jedeme, co
to dá…
MN: Je hloupé, „brečet“, že koncertů je
moc, když jsme ještě před rokem „brečeli“,
že těch koncertů je málo. Takže letos
a v roce 2019 bychom chtěli objet republiku, aby nás viděli fakt všichni, a pak v roce
2020 si už akce vybírat a omezit to číslo.
Česko je malé a člověk se jednoduše
přesytí, tak ať nejsme okoukaní.
Zmínili jste, že příští rok plánujete vydat
další desku. Už na ní pracujete, i když
právě jedete turné k nové desce?
MN: To jinak nejde. Teď představujeme
desku, která vyšla před pár měsíci, ale ten
program musíme třeba za rok změnit.
MS: Je to jako s novým modelem auta…
(smích)
Tím, že o vás má zájem spousta
mladých lidí, máte i možnost je různě

ŠB: Myslím, že to nejhorší teprve přijde.
To, co nás čeká v létě, jsme ještě vůbec
nezažili.
MS: Zrovna jsme v autě cestou sem
probírali, že v červnu máme třicet koncertů.
MN: Teď je to ještě v pohodě. Během
turné jen odehrajeme večerní koncert
a celý den máme de facto pohodu.
MS: Jíme, a nebo spíme. (smích)
MN: Ale v létě máme třeba tři koncerty za
den…

motivovat. Má vaše působení na veřejnosti větší přesah?
MN: U nás v kapele třeba není nijak intenzivní zájem o politiku. Ten mám asi nejvíc
já, nejspíš i protože jsem studoval práva.
Ale třeba na sociálních sítích vidí mladí lidé
ten náš styl života. Třeba je inspirujeme.
A když jsou nějaké kauzy, které mě štvou,
tak se k tomu prostřednictvím sociálních
sítí vyjádřím. Nebo když jsou volby, snažím
se lidi vybídnout k tomu, aby alespoň šli
volit.

Vratislavický zpravodaj

Všichni jste velcí sympaťáci. Jak zvládáte
nápor fanynek?
Shodně všichni: To je otázka hlavně tady na
Toma. (smích)
TJ: Vždy, když dojde na fanynky, předávají slovo
mně. (smích) Ale já jsem hodný kluk. Zájem je
teď o nás určitě větší, než když jsme byli třeba
na škole, a to si užíváme. (smích)
Jak se vidíte ve stáří?
ŠB: Já bych chtěl mít děti a studio, kde bych si
mohl hrát.
TJ: Já bych chtěl vzpomínat na ty skvělé časy,
když jsme v mládí objížděli koncerty. Sedět na
verandě, popíjet whisky a vyprávět ty zážitky
dětem.
MS: Budeš jim ukazovat fotky bab z instagramu… (smích)
MN: Vždycky jsem si říkal, že bych chtěl někde
v baru hrát jazz, jen tak na pohodu. Ale asi je
to blbost, pak už asi budu mít té hudby dost…
Chtěl bych mít děti, vnoučata a také být materiálně v pohodě. Myslím si, že je to důležité.
Bohužel čeští důchodci jsou na tom materiálně
hodně špatně a spíš jen přežívají.
MS: My budeme prostě v pohodě a třikrát do
roka kapela Mirai někde vystoupí.
ŠB: Pak už to ale spíš bude kapela Umiraj!
(smích)

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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PŘEDNÁŠKA: KURVÍTKA V HLAVĚ TOUR
18. 4. od 18:00 hod.
Vstupné: 499 Kč

FILMOVÝ KLUB: ŠVÉD V ŽIGULÍKU

9. 5. od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

Foto: ceskatelevize.cz

Český dokument o švédském manažerovi oživujícím ruskou
automobilku.

VERNISÁŽ: LVT ANEB LIBEREC
VE TVÁŘÍCH 3

DIVADLO: ODNAUČTE SE MILOVAT

12. 5. od 18:00 hod.
Vstupné: Z DARMA

Vernisáž posledního ročníku výstavy portrétních fotografií více
či méně známých osobností Liberecka. Pořádá: Radek TEOPE
Drbohlav.

WORKSHOP: FOTÍME GLAMOUR
A FASHION
20. 5. od 10:00 hod.

26. 4. od 19:30 hod.

Vstupné: 350 Kč v předprodeji
400 Kč na místě

Vstupné: 2 300 Kč
Foto: Divadlo SKLO

Laskavá komedie Sybille Bergové o ženách, které nechtějí být single,
o koučích a romantických filmech, doprovázená naživo zpívanými písněmi
Zuzany Navarové, Hany Hegerové, Petra Hapky, aj. Pořádá: Divadlo S.K.L.O.
Hrají: Petra Jungmannová, Alena Štréblová, David Punčochář a Zuzana
Čapková.

Třetí ročník fotografického kurzu. Pořádá: LŠF Liberec, s.r.o.
Délka kurzu je přibližně 7 hodin, účastníci na závěr obdrží
Osvědčení o absolvování kurzu. Pořádá: LŠF Liberec, s.r.o.

11. 6. od 19:30 DIVADLO: ŘÍMSKÉ NOCI
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

SPORT
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MAESTRO-MOTION SI ZE SOUTĚŽÍ
VOZÍ SAMÉ MEDAILE
Maestro-motion Liberec se už tradičně 3. března zúčastnil soutěže
O pohár starosty v Hobby centru v Praze 4. Konkurence byla obrovská
a naše děti tančily jako o život. Za děti duo z celkového počtu šestnácti dvojiček získali Jára a Kristýnka Egrtovi krásné 4. místo, Kristýnka
Pavlatová a Kája Folprechtová úžasné 2. místo. Verča a Kája Slezákovy
vyjely poprvé se svou dvojičkou a tančily naplno až do semifinále.
Kategorie junioři duo měla celkem čtrnáct dvojiček a Adélka Rozínková
a Terezka Rampáčková obsadily skvělé 3. místo. Jejich soupeřky Natálka
Novotná a Natálka Vacková, které jsou nejmladší v této kategorii,
tančily až do semifinále. V kategorii děti sólo získal ze třiceti sedmi
tanečníků Jára Egrt báječné 5. místo, Kamča Záhorová a Kája Slezáková, která jela svou první sólovou soutěž, se probojovaly do semifinále.
V juniorech sólo soutěžila Natálka Novotná a ze třiceti tanečníků se
protancovala také až do semifinále. Poprvé jsme se ukázali s formací
Prisoners a hned jsme z šesti skupin získali skvělé 2. místo. V neděli
11. 3. jsme měli další soutěž Dance cup Markvartice. Letos jsme tam
jeli už počtvrté a děti si přivezly spoustu medailí. Juniorky s choreo
Prisoners zvítězily, děti sólo Jára Egrt 2. místo, 3. místo Kája Slezáková
a 4. místo Kamča Záhorová z 9 sólistů. Děti duo Kristýnka Pavlatová
a Kája Folprechtová 2. místo, 3. místo Kája a Verča Slezákovy, junioři
sólo Natálka Novotná 1. místo, duo Natálka Vacková a Natálka Novotná 2. místo a Adélka Rozínková s Terezkou Rampáčkovou krásné
1. místo. Z Českolipského zvonečku 17. 3. si děti s choreografií Rivals
přivezly úžasné vítězství a junioři 4. místo. Druhý den děti jely do Mostu
na postupovou soutěž TSR, kde získaly 4. místo a postupují na MČR,
ale nejlepší je, že do toho děti daly opravdu všechno a měly úžasnou
energii, a já jako jejich trenérka můžu být jen pyšná.
Eunika Rucká, DiS

VOLEJBALOVÉ SOUTĚŽE ŽÁKYŇ KONČÍ
Vratislavické mladší i starší žákyně končí halové soutěže 2017/2018.
Školní beachvolejbalový klub byl založen v roce 2009 a od té doby
se úroveň soutěží obrovsky zvýšila. Vždyť účastníci našeho krajského
přeboru Dukla Liberec zvítězila v Českém poháru. Naše míčovky
(2. – 5. třída) hrály barevný minivolejbal, kde se turnajů zúčastnilo vždy
našich 8 týmů ve 4 kategoriích. V zeleném minivolejbalu se podařilo sestrám Ďuroňovým s Lenkou Ruckensteinerovou v jednom turnaji vybojovat
bronzovou medaili. Mladší žákyně (5. – 7. třída) hrály v krajském přeboru
minivolejbalu (čtyři hráčky) a volejbalu (šest hráček). Dochází zde
k celkové obrodě týmu, přišla nová nebo staronová děvčata, která nyní
poctivě trénují a získala celkové 10. místo v krajském přeboru v šestkovém volejbalu. Starší žákyně (8. - 9. třída) hrály krajský přebor (celkově
8. místo) a Český pohár (celkově 56. místo v ČR). Jde o tým, který ve
skoro nezměněné sestavě bude hrát tuto kategorii i příští rok, a tak se
dají očekávat lepší výsledky. Nicméně děvčata odehrála plno napínavých
a kvalitních utkání, která přispěla nejen k jejich sportovnímu rozvoji.
Je potřeba zmínit velkou podporu ZŠ Vratislavice (tělocvičny) a MO
Vratislavice za půjčování vratislavického expresu k dopravě na zápasy
a poděkovat trenérům M. Brychtovi, Kačce Šolcové a Tomáši Novotnému. Podrobné info, výsledky, fotky, videa na www.beachvratislavice.cz.
Jan Kvapil

MLADÍ HASIČI MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ
LETOŠNÍ ZÁVODY
V sobotu 17. února jsme se s dětmi zúčastnili prvních závodů
v letošním roce, a to Dlouhomosteckého čtyřboje. Děti soutěžily ve
štafetě dvojic, motání hadic na čas, uzlování a v běhu přes překážky.
Starší družstvo vybojovalo krásné 3. místo a mladší úžasné 2. a 6.
místo! Doufáme, že se nás tyto skvělé výsledky budou držet i po celý
rok. Všem dětem moc děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!
Nicole Rolantová,
vedoucí družstva starších žáků Mladých hasičů
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Vratislavický zpravodaj TJ JISKRA

vstup zdarma

11.00 – Dobové tržiště
13.00 – Pořadové cvičení
15.00 – Ukázka bitvy

SOUTĚŽ ZDATNOSTI
DALŠÍ ÚSPĚCHY A MEDAILE
PRO VRATISLAVICKÉ GYMNASTKY
Ve čtvrtek 8. března se v tělocvičně TJ Rochlice sešlo 50 dětí ve věku
8 let a mladší, aby změřily své dovednosti a rychlost v oblíbené soutěži.
Závod se skládal ze 4 disciplín – kop na branku, hod do bedny, hod
obručí na kužel a překážková dráha. Děti postupně sbíraly za svoje výkony
body na jednotlivých stanovištích.
Ze 3 vypsaných věkových kategoriích jsme měli zastoupení v mladších
žákyních II (2013 – 2012). Jasmínka Cerhová, která se zúčastnila svých
vůbec 1. závodů, porazila téměř všechny své soupeřky a skončila na
skvělém 2. místě. Moc gratulujeme!!!
V nejpočetnější kategorii mladších žákyň III (2010 – 2011) za Vratislavice
závodilo celkem 6 dívek.
Ema Toráková (11) obsadila 15. místo, Eliška Kupcová (11)
14. místo, Vaneska Valnohová (11) 12. místo, Sofinka Štěpánková (10)
10. místo, Emilka Nahodilová (11) 4. místo a celou kategorii vyhrála
a 1. místo získala Adélka Masaříková (10).
Všem holčičkám moc děkujeme za pěkné a snaživé výkony a za velké
nasazení. Všem také moc gratulujeme!!!
Děkujeme i rodičům za jejich podporu a pomoc při organizaci závodu.
Fotodokumentace z průběhu celého závodu je k shlédnutí na www.vratislavicegym.rajce.idnes.cz
Lenka Počerová a Lída Servinská

22

p odp orovatelé akce

ŠKWOR - UZAVŘENEJ KRUH

13. 4.
19.30

SPORTOVNÍ ČÁRY U ARÉNY

30. 4.
15.00 — 23.00

SHREK - MUZIKÁL

5. 5.
14.00

DŮM A ZAHRADA LIBEREC 2018

17. 5. ― 20. 5.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

20. 6.
14.00 — 21.00

TÉMA

Jarní turné SÁM SE SEBOU TOUR k nové
desce. Novinky, známé hity i speciální host.
P

Přednáška
18.00

10

BARBUCHA

Film. klub
19.30
Divadlo
19.30

12

ŽIVÉ ŽENY
Inspirativní setkání „neobyčejně
živých“ žen v pořadu Petry Peterkové.
Pořádá: Databox s.r.o.
P M

250 Kč

Pohádka
10.00

50 Kč
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VOJTOVA METODA
V PRAXI
Využití Vojtovy metody v praxi,
řešení bolesti zad a dalších diagnóz.

50 Kč

HORA

Australský dokument o souboji hor a lidí
s komentářem herce Willema Dafoea.
P M

70 Kč

4000 DNŮ

Hana Maciuchová v hlavní roli komorní
tragikomedie.
P M

Největší motivační turné v ČR a na
Slovensku 2018. Přednáší: Ivo Toman.

499 Kč

O BROUČKOVI
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Divadlo
19.30

P M

KURVÍTKA
V HLAVĚ TOUR
P M

Medvídek Kubula, medvědář Kuba Kubikula
a jedno medvědí strašidlo.

P M

11

350 Kč

Oblíbené Sváťovo dividlo s loutkovou
pohádkou pro nejmenší.
P M

50 Kč

CAVEMAN

Humorná one man show o rozdílech mezi
muži a ženami opět v Desítkách.
Pořadatel: Point s.r.o.
P M

350 Kč

MK SHOW

24
Talk show
19.30

Talk show
19.30

9

M

Charitativní talk show Martina Krause
a jeho hostů.
Pořadatel: M. K. SHOW, z.ú.
P

100 Kč

M

150 Kč

ODNAUČTE SE MILOVAT

26
Divadlo
19.30

Pohádka
10.00

8

290 Kč

18
Přednáška
18.00

MICHAL HRŮZA

Laskavá komedie o ženách a jejich
vztazích. Pořádá: Divadlo S.K.L.O.
P

350 Kč

M

400 Kč

30

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Pro děti
18.00

Koncert
20.00

6

duben

Vratislavický zpravodaj

Tradiční čarodějnice s lampionovým
průvodem, ohňostrojem, soutěžemi, živou
hudbou a občerstvením v lesoparku.

430 Kč

P cena v předprodeji M cena na místě

P M

ZDARMA

www.vratislavice101010.cz

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30.
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny.
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květen

Vratislavický zpravodaj TÉMA

70 Kč

LVT ANEB
LIBEREC
VE TVÁŘÍCH 3
Vernisáž posledního ročníku výstavy
portrétních fotografií více či méně
známých osobností Liberecka.
Pořádá: Radek TEOPE Drbohlav.
P M

Pohádka
10.00

13

O HLOUPÉM
KOHOUTKOVI

Divadlo
19.30
Workshop
10.00

20

27

350 Kč

Charitativní talk show Martina Krause
a jeho hostů.
Pořadatel: M. K. SHOW, z.ú.
P

100 Kč

M

150 Kč

DEN DĚTÍ
A JAROSLAV
UHLÍŘ
P M

29

FOTÍME GLAMOUR
A FASHION

ZDARMA

MILÁČEK
ANNA
Světově proslulá situační komedie
Marca Camolettiho.
P

350 Kč

M

390 Kč

Třetí ročník fotografického kurzu.
Pořádá: LŠF Liberec, s.r.o.
P M

2300 Kč

P cena v předprodeji M cena na místě
Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30.
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny.
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50 Kč

Soutěže, pohádka a koncert Jaroslava
Uhlíře v zámeckém parku a atriu KC.

CAVEMAN
P M

O nových zdrojích živin bude přednášet
Bc. Ivana Bednářová Častvajová.

MK SHOW

24

50 Kč

Humorná one man show o rozdílech mezi
muži a ženami opět v Desítkách.
Pořadatel: Point s.r.o.

VÝŽIVA A ZDRAVÍ
ČLOVĚKA
P M

Loutková pohádka oblíbeného
Štěpánčina divadélka.
P M

15

ZDARMA

Přednáška
18.00

P M

Talk show
19.30

Český dokument o švédském manažerovi
oživujícím ruskou automobilku.

23

Pro děti
14.00

Vernisáž
18.00

12

ŠVÉD V ŽIGULÍKU

Divadlo
19.30

Film. klub
19.30

9

www.vratislavice101010.cz

