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Zaniklý dům č. p. 117 stával pod kostelem, nedaleko mostu přes Nisu. Okolo něj musel projít každý,
kdo šel ze středu Vratislavic na protilehlý břeh. Koleje vpředu patřily vlečce, která vedla k halám pod kostelem.
Díky vstupnímu portálu a jakési ušlechtilé rozsedlosti dům trochu působil jako venkovský zámeček. Ještě za první
republiky zde žili pracovníci Ginzkeyovy továrny a po poslední válce zde krátce svoji praxi vykonával německý doktor
Knobloch. Dnes je na jeho místě čistička odpadních vod bývalého Bytexu.
Archiv Ondřej Marčák
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mizelý svět. Někdy na překvapeného člověka vykoukne ze starých pohlednic
a fotografií. Párkrát jsem se tak zcela
ztratil v temném lese vratislavické minulosti.
Kroutím hlavou: copak a kdepak to či ono někdy
ve Vratislavicích stálo? Občas mi ty domy na
obrázcích vůbec nic nepřipomínají, a nemohu je
nalézt ani pod změněnými fasádami současných
staveb.

Na řadě fotografií zejména z okolí kobercárny
je zaniklý svět, který je možné trochu oživit jen
za pomoci pamětníků znalců, nebo dokonce už
jen rodáků vystěhovaných kdysi do Bavor. Často
se se sběratelem Ondrou Marčákem dohadujeme, kde který dům ve Vratislavicích stál a co z něj
dodnes zbylo. Je to často velké dobrodružství.
A je-li korunováno úspěchem, přináší uspokojení
hodné detektiva, který rozlouskl spletitý případ.

Velkou část zaniklého vratislavického světa lze nalézt na mapě, kterou roku 1935 navrhl a nakreslil geometr
Adolf Knobloch a vydala ji novorudská obchodnice Marie Knoblochová. Mapu v barvě vytiskly liberecké tiskárny
bratří Stiepelů. Prakticky stejnou mapu rok na to v černobílé verzi vydalo harcovské nakladatelství Paula Franka,
i když je na ni je uváděno, že ji nakreslil Josef Hermann ze Starého Harcova.
Mapa – archiv Václav Černý↓
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Zdobný dům č. 114 stál přímo pod kostelem, uprostřed větví železniční vlečky. Za první republiky zde žil prokurista
a ředitel Ginzkeyovy továrny Josef Baudisch s rodinou. Dnes je na místě za plotem fabriky jen parkoviště a zeleň.
Archiv Ondřej Marčák

Vcelku výstavný dům č. p. 120 stával po pravé straně cesty vedoucí od kostela dolů k mostu. Ginzkeyův podnik
v něm pronajímal byty svým prominentním zaměstnancům přilákaným až ze Saska: inženýru Adolfu Rechenbergovi
a obchodnímu řediteli Gustavu Klunkerovi.
Archiv Ondřej Marčák
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