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Kdyby druhý z neznámých mužů drsného vzezření
neměl na hlavě rádiovku, onu mužskou pokrývku hlavy
typickou pro Československo 50. let 20. století,
mohl by být tento snímek směle považován
za momentku třeba z natáčení britské detektivky
Vražda na plovárně…
Archiv SDH Vratislavice nad Nisou

Původní podoba domku u koupaliště; stavby s ozdobnou fasádou s šambránami a římsami. Na domek tehdy
navazovala prkenná ohrada s vchodem, za nímž byla věž se skluzavkou a dvěma skákacími prkny. V okolí v této době
byly ještě malé lípy; ty se ale postupně rozrostly natolik, že většina z nich musela být odstraněna.
Archiv Vítězslava Procházky

V

ratislavické koupaliště lze – společně
s kobercárnou, pivovarem a kyselkou –
směle zařadit k vratislavickým klenotům.
Lidé si jeho přívětivosti užívají již téměř 120 let.
Koupaliště na čistém potoce pod rybníky sloužící
pivovaru založila roku 1901 obec na pozemku
poskytnutém bezúplatně zdejším likérníkem
Wilhelmem Hauserem. Původní bazén byl sto
metrů dlouhý, třicet metrů široký; rozdělený na
deset plaveckých drah a část pro neplavce. Pozdější rekonstrukce sice z velikosti koupacího
prostoru notně ukrojily, ale přesto koupališti
nic neubraly na jeho půvabu rodícího se z odpočinkové pohody na travnatých plochách, veselého skotačení dětí, cákání vodních proudů
a hlaholu hostí v hospůdkách. Plovárna zkrátka
neodmyslitelně patří ke slunnému létu ve Vratislavicích.
Tvrďák pod proudem studené vody. Plavčík Schmidt
sloužil na plovárně před rokem 1946 a byl široko daleko
znám jako nadšený milovník různých sportů.
Archiv Ondřeje Marčáka
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Již rok po zřízení koupaliště vznikl také vratislavický klub plavců. Ten pořádal v tehdy ještě dřevem vypaženém bazénu
řadu sportovních klání. Původní úctyhodná stometrová délka plovárny byla později zmenšena rozdělením bazénu
na polovinu.
Archiv Petra Kurtina

Na plavčíkova syna Jindru Schmidta se ve Vratislavicích dodnes vzpomíná jako na chlapíka s německým přízvukem,
který dlouhá léta jezdil s polským autem Žuk. Vážný úraz rukou se mu přihodil přímo v domku na koupališti, kde měl
za války s Láďou Petráčkem rozebírat granáty. Láďovi se při výbuchu nic nestalo, avšak Jindra utrpěl mnohá poranění.
Archiv Ondřeje Marčáka
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Poválečné koupaliště s nápisem plovárna
na plotě. Cesta pod lipami tehdy sloužila
Vratislavickým jako hlavní přístup
na Prosečský hřbet.
Archiv rodáků (Schwarz, Möller)

Plavčík Schmidt s rodinou
a za ním jím spravovaný podnik. Ve srovnání
s dnešním stavem koupaliště zaujme, že okraj
původního bazénu kdysi končil jen pár kroků
od zápraží správcovského domu.
Archiv Ondřeje Marčáka

Kvůli přesunu materiálu při přestavbě bazénu byla zřízena i kolejová trať. Nahoře ještě nejsou domy sídliště
v Náhorní, ale jen dva rodinné domy tehdy patřící Ochotným a Maxovým.
Archiv Ondřeje Marčáka
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