© Marek Řeháček, Obrázky z Vratislavic nad Nisou 09, příloha vratislavického Zpravodaje 2018-12

Obrázky

z Vratislavic nad Nisou
marek řeháček

Výstavná budova s hospodou nesla č. p. 544 a fungovala při dnešní Dopravní ulici, v domě, v němž je dnes prodejna
potravin. Před rozlehlým objektem ústila do ulice lávka přes Nisu, která tuto část Vratislavic spojovala
s areálem Ginzkeyových závodů. Za první republiky dům patřil k továrně; podle sčítání lidu v roce 1921 v objektu
bydlelo 21 osob. Hostinec v té době provozoval v přízemí liberecký rodák Josef Glaser. Ostatní obyvatelé byly vesměs
z rodin úředníků od Ginzkeyů. Poválečná přestavba domu bohužel změnila členění fasády a vetkla do zdí nevhodná
třídílná okna; štít ve střeše s nepřehlédnutelným zkosením ovšem zůstal dodnes.
Archiv Ondřej Marčák

A

si to bude znít nabubřele, ale jsem rád,
když se věci v krajině občas mění v souladu s tím, co jsem o nich publikoval.
Pravda, nebývá to často. Ale třeba v roce 2010
jsem napsal: „Mohutné vodárenské a zauhlovací
věži stojící nedaleko řeky ve Vratislavicích nad Nisou předpovídám opravdu skvělou budoucnost.“
Bylo to v době, kdy byla opuštěná věž jen plná
prachu. Provokace jsem podpořil ještě tvrzením,

že věž bude jistě jednou motivem, který se objeví
na známkách. A najednou se objevila ve Vratislavicích Jitka Jakubičková a nadšenci ze spolku
AvantgArt. Věž uklidili a proměnili v místo kultury a setkávání. Neříkám, že to bylo proto,
že četli moje řádky, ale byl jsem moc rád, že se
naladili na stejnou vlnu nadšení. Tak a teď ještě
dostat zauhlovačku na ty známky.
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Mostek pro jednu větev železniční vlečky, která překračovala Nisu a vedla do tovární haly č. p. 534 v ulici
Za Cukrárnou. Ta vznikla z původního mlýna a později ji do svého impéria zařadila firma Ignaz Ginzkey. Napravo
je také vidět kousek domu s hostincem Schänke, označený jako č. p. 537. Tento podnik v první polovině 19. století patřil
hostinskému Bergmannovi, s jehož dcerou Julií se 27. dubna 1847 oženil právě mladý Ignaz Ginzkey. U Schänke končil
také dlouhý náhon, který se za kinem odpojoval z řeky Nisy a poháněl právě starý mlýn v popředí.

Stará ginzkeyovská fabrika musela ve 20. letech ustoupit modernímu administrativnímu objektu navrženému
Leopoldem Bauerem (1872–1938). Ten se s Ginkeyovými seznámil, když ve Vratislavicích navrhoval vzory pro koberce.
Mohutný dům za bouraným objektem je objekt č. p. 544 v Dopravní ulici, který dodnes stojí, byť značně pozměněn.

Archiv Ondřej Marčák

Archiv Václav Černý

Celkem tři tovární haly vznikly pod kostelem,
nedaleko vyhořelého Gürtlerova mlýna.
Byla to nejvýchodnější část areálu firmy Ignaz Ginzkey.
Na snímku je dobře patrný nejen kostel Nejsvětější
Trojice, ale i stará škola pod ním. Dobře vidět je
i železniční vlečka, jejíž severní větev mířila
do prostoru mezi dvě haly. Vlevo fotografie zobrazuje
cestu, která procházela celým areálem Ginkeyových
závodů. V době pořízení fotografie již stály v zadní části
u Nisy rozsáhlé administrativní a výrobní budovy
postavené dle projektu architekta Leopolda Bauera.
Snímku dominuje zauhlovací věž s kouřícím komínem,
který býval v té domě symbolem prosperity.
Archiv Ondřej Marčák

34

35

Snímky pocházející z archivu vratislavického sboru dobrovolných hasičů ukazují požární cvičení nedaleko
areálu továrny. Středobodem ukázky práce záchranářů se stal dnes již neexistující secesní dům č. p. 115, který stával
těsně u mostu přes Nisu. Před válkou patřil řezníkovi Josefu Beutelovi a žilo v něm 22 osob.
Později musel ustoupit rozšíření kobercárny.
Archiv SDH Vratislavice nad Nisou
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