OZDOBNÉ A RENÉ ZDIVO BUDOVY

kolní budova v Horní Stropnici má charakteristický výraz kolních
budov se sedlovými èi valbovými støechami, které byly realizovány
ve 30. letech minulého století. Vyznaèuje se kvalitní architekturou
vycházející z doznívající geometrické moderny.
Obecná kola se nachází pøi východním okraji obce, v klidové vilové
ètvrti.
Budova je zastøeena valbovou støechou s hlavním atikovým trojúhelným
títkem ve støení rovinì, ve vstupním prùèelí. Budova obecné koly má
vechna prùèelí pojednána architektonicky shodnì, mají jednoduché
rozvrení a èlenìní. Jejím monumentálním oivením je rytmizace fasády
v horizontálním smìru, s dùrazem na materiálovou skladbu.
Fasády mají zvýraznìný kamenný sokl s pøedsazenou krycí deskou
v kontrastu s cihelným obkladem v pøízemí a bøízolitovou omítkou v patøe,
která je pod korunní øímsou dekorativnì ukonèena cihelným pásem po
celém obvodì budovy. Fasády jsou prolomeny okenními otvory rùzných
tvarù, se zvýraznìnými podokenními øímsami.
Architektonickým oivením jsou okna na JV a SZ stranì fasády, která
jsou tvoøena pìti nebo dvìma jakoby sdruenými okny s prùbìnou
podokenní a nadokenní øímsou a vzájemnì jsou od sebe oddìleny svislým
rastrovým sloupkem. Vstup do vlastní budovy koly je zvýraznìn
architektonickým tvaroslovím, svislými cihelnými sloupky s kladím
a s trojúhelným títkem.
Interiér koly zùstal témìø nezmìnìný, vèetnì dispozièního
a architektonického øeení. Dispozice je tvoøena støedovou chodbou
se schoditìm, krajními trakty s vlastními prostory koly (dnes kolky)
a zázemím koly vèetnì sociálního zaøízení. Prostory jsou plochostropé,
v patrové hale jsou ztuující prùvlaky. Budova koly prola modernizací,
byly vymìnìny pùvodní podlahy za nové a témìø vechny pùvodní
truhláøské výrobky vèetnì kování a ostìní byly vymìnìny.
Zpracováno podle Ing. Jany torkové, NPÚ Èeské Budìjovice

Budova Obecné koly ze 30. let 20. století se øadí k cenným ukázkám prvorepublikové
moderny v jiních Èechách. Inspirace prvorepublikové moderny je na budovì uplatnìna, jak
v pojetí fasády s velmi pestrou materiálovou skladbou èlenìnou v horizontálním smìru, tak
i v architektonických detailech. Cenný je i témìø dochovaný autentický interiér.

