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V letech 2013–2014 byla sokolovna kompletně zrekonstruována a došlo i k její přeměně na moderní zázemí
pro současné sporty. Stavba sloužící v době svého vzniku v 80. letech 19. století téměř výhradně jen gymnastickým
cvičením je nyní zasvěcena především kolektivním sportům – volejbalu, nohejbalu, florbalu, basketbalu, badmintonu
či stolnímu tenisu. Rekonstrukce tělocvičny financovaná z evropských dotací a rozpočtu městského obvodu
byla k užívání veřejnosti předána v září 2014. Projektantem stavby byl UNIRELAX, spol. s r. o., Liberec a zhotovitelem
pak NISAINVEST, spol. s r. o., Praha.
Foto Shiro-Photography

Sokolovna po požáru v 60. letech 20. století přišla nejen o svoji původní střechu, ale i o značnou část architektury,
která pamatovala ještě ginzkeyovské impérium s jeho charakteristickými historizujícími fasádami tvořícími osobitou
zámeckou náladu parku a okolí. Následná velkorysá přestavba smazala nejen vzhled tělocvičny i přístavby
s hrázděným zdivem, ale také značně pozměnila dispozici celého areálu. Z přední stěny budovy tehdy zmizely
v omítce vyvedené štíty nesoucí znak českého Sokola ještě dlouhá desetiletí po jeho zrušení.
Archiv TJ Jiskra Vratislavice

Nový sportovní areál vznikl po válce na opačné straně parku – v prostoru mezi školou a vilou č. p. 326, kterou si zde
postavil vratislavický obecní tajemník Stefan Dressler.
Archiv Ondřeje Marčáka

Obecní budova č. p. 52 stávala v zahradě za vratislavickou školou, právě v místě dnešního sportovního zázemí.
Po vzniku republiky do ní byla umístěna česká škola; od roku 1956 začala sloužit jako družina mládeže.
Při přestavbě školy a stavbě školky byl objekt zbořen.
SOKA Liberec
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Předválečný pohled na střed Vratislavic. Za školou je velmi pěkně vidět prostor pro pozdější sportoviště,
v louce zde stojí jen dům č. 52. Hodně se změnilo od těch dob na vratislavických školních sportovištích – škola je dnes
doslova obklopena prostory pro tělocvik.
Archiv Petra Kurtina

V souvislosti s výstavbou rozsáhlého panelového sídliště na Zámeckém vrchu došlo také k nutnému a rozsáhlému
rozšíření vratislavické základní školy a výstavbě nové školky.
V prostoru mezi školou a sídlištěm vznikla také tělocvična a hřiště.
Archiv Ondřeje Marčáka
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