Pro kladení základního kamene k okresnímu chorobinci ve Vratislavicích nad Nisou

„Šlechetným budiž člověk ochotným a dobrým“
K humánním úkolům, které v novější době živě vyžadují veřejný zájem
v naší užší vlasti, patří též dobová úprava péče o choré.
Ve stále širších kruzích obyvatelstva se ozývá naléhavé přání, aby pro takové nešťastné a chudé,
postižené nezhojitelnými nemocemi a dlouholetou chorobou, kteří postrádají potřebné péče a potloukají
se politováním hodným životem, bylo se strany veřejnosti přiměřeně postaráno, aby jejich smutný osud
byl zmírněn.
První podnět v libereckém okrese k vybudování chorobince dal v roce 1886 svým humánním působením
chvalně známý správce nemocnice v Liberci Antonín Pfeifer.
Tehdejší lidumilný předseda libereckého okresního zastupitelstva Leopold Riedel, majitel sklárny v Údolí
sv.Kryštofa, později v Rýnovicích, projevoval pro tuto věc nejvroucnější sympatie a postaral se o
rozhovor zástupců několika okresů v severních Čechách, neboť chorobince, který měl býti vybudován, byl
tehdy myšlen pro město Liberec, Chrastavu, Jablonné, Cvikov, Jablonec, Tanvald, Rochlice, Frýdlant a
Mimoň.
Avšak vyjednávání nevedlo k žádnému cíli a celá záležitost pak zůstala klidně ležeti, až teprve člen
okresního zastupitelstva Štěpán Wenzel, majitel továrny v Dolním Hanychově, ve valné hromadě
libereckého okresního zastupitelstva dne 16.dubna 1894 podal naléhavý návrh, aby pro liberecký okres
chorobinec byl zřízen.
V této záležitosti výstavby chorobince nastala nyní přestávka, až teprve ve schůzi výboru pro stavbu
chorobince dne 11.srpna 1902 otázka chorobince znovu přišla do proudu.
Od roku 1903 do roku 1906 bylo hledáno vhodné místo pro stavbu, hledání pramene pitné vody, prohlídky
obdobných fungujících zařízení, upřesňování kapacity (z původních 100 lůžek sníženo na 50 lůžek), hledání
možností financování. Na základě vypsané soutěže se sešlo 66 stavebních návrhů.
První cenou uznaný návrh J.E.Müldnera nebyl však přijat aby byl v celku proveden, nýbrž změněný plán
Arnošta Schöfera v Liberci, jenž svůj návrh přizpůsobil terénu a použil co nejvíce fasády Müldnerového projektu.
Tento změněný návrh byl ve schůzi stavebního výboru dne 8.května 1905 schválen. Vypracování detailních plánů
bylo svěřeno staviteli Arnoštu Schöferovi v Liberci.

Podle tohoto usnesení byl stavební návrh opět změněn a tento pak ve schůzi stavebního výboru dne
7.září 1905 schválen. Úhrnné výdaje po zadání stavby činí tedy 183.150 K, 19hal.

Nechť tedy toto humánní dílo, započaté v létě 1906 a dokončené do února 1908, stane se
jako zařízení blahodárné bezpečným útočištěm pro choré i neduživé a nechť svědčí
pokolením budoucím o obětavosti a lidumilnosti jejich předků.

Okresní zastupitelstvo Liberec, dne 23.února 1908

