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MAREK ŘEHÁČEK

Vratislavické školství bylo vždy blízko stavbám duchovním. Nejstarší škola zde vznikla při kostelu
Nejsvětější Trojice, ta novější pak byla postavena na opačné straně a současná budova byla
dokončena v roce 1890 hned vedle fary. Na místě objektu farského hospodářství, který je
v původním stavu patrný ještě na snímku z 90. let 20. století, vznikla moderní kaple Vzkříšení
postavená podle návrhu architekta Pavla Vaněčka. Její základní kámen posvětil v roce 1997
sám papež Jan Pavel II., stavba vedle školy byla dokončena a vysvěcena v prosinci roku 2001.
Slouží předně věcem spirituálním, ale také aktivitám kulturním a vzdělávacím.
Archiv Ondřeje Marčáka

Pozoruhodné spojení starého a moderního, patrně někdy na začátku 40. let: zdobná rakousko-uherská školní budova
s parčíkem a plaňkovým plotem a před ní super nová hranatá autobusová zastávka, vyzdobená ponejvíce německými
filmovými plakáty lákajícími do vratislavického kina.
Archiv Martina Pivrnce

Vratislavická škola byla moderní nejen po svém dostavění, ale i v pozdějších obdobích. Kupříkladu v roce 1962 se jejím
ředitelem stal nadšený inovátor Jasoň Havlín, který v objektu začal přepažováním starých tříd budovat odborné učebny
pro většinu předmětů.
Archiv Václava Černého
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Oslava svátku prvního máje ve Vratislavicích: s pionýry, mávátky i poskakujícím psíčkem nalevo. Soudě podle stylu
oblečení, průvod prošel obcí někdy v počátku 50. let 20. století, kdy ještě okolo školní budovy nejezdila tramvaj.
Archiv SDH Vratislavice nad Nisou

V roce 1954 přijely před vratislavickou školu od Proseče první tramvaje. Od té doby pravidelně doprovází jejich cinkání
výuku zdejších dětí. Německá autobusová budka u školy byla tehdy již zbořena a tramvajová zastávka byla postavena
na opačné straně silnice.
Archiv Ondřeje Marčáka
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I za dob socialismu byla sto let stará školní budova navenek v dobré kondici. Původní náladu její architektury narušila
ponejvíce výměna oken za nová, tvarově nepříliš vhodná. V 90. letech 20. století pak začala postupná obnova fasády.
Archiv Boveraclubu ↑ foto Shiro-Photography ↓
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