Historie a současnost domu čp. 1
v Bystřici
Dům čp. 1 v Bystřici byl postaven v roce 1858 v lokalitě „U Mroza“. Dokumentuje to
vytesaný a dodnes dochovaný letopočet nade dveřmi do sklepních prostor. Jde o
místo nad soutokem dvou řek Hluchová (v minulostí nazvané Bystrá, pro svůj rychlý
tok a od které dostala naše obec pravděpodobně svůj název) a řeky Olše.
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Dům postavil Pavel Heczko, který se oženil s Annou Brukvovou. Měli spolu dvěti,
dceru a syna. Když její manžel zemřel, provdala se za Jiřího Cienciału z Oldřichovic,
se kterým měla pět dětí: Zuzannu, Jiřího, Jana, Karola a Annu. Dům měl původně
doškovou střechu, uvnitř byly dvě kuchyně a pokoje. Kuchyň 8 x 5m, pokoj 8 x 4m, v
kuchyni byl také dřevěný strop a část podlahy byla cementová. V suterénu se
zachovaly obloukové stropy a hliněné podlahy. Původní obytné dřevěné patro bylo
v pozdějších letech, konkrétně v roce 1902, vyzděno a rozšířeno.
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Původní vchodové dveře s poštovní schránkou
Kamenné sklepy sloužily jako skladiště potravin, ale také se zde navážel do
chladných místností led z nedaleké Hluchové a Olše, který zde udržoval stálou
teplotu 4 – 6 stupňů Celsia. Bydlely zde dvě rodiny. V jedné polovině rodina Jiřího
Cienciały, ve druhé pak rodina jeho bratra Karola Cienciały. Kůlna a stodola byla
společná. Vedle stavení byly tři studny, dvě pro dobytek a jedna pro domácnost.
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Jiří Cienciała byl rolník, se svou rodinou hospodařil asi na 20 hektarech, z toho bylo
8 ha orné půdy, ½ ha ovocných sadů, zeleninové zahrady, ale také 12 ha lesa, louky
a rybník patřily k tomuto velkému hospodářství. Samozřejmě vlastnili poměrně hodně

domácích zvířat. Měli 4 koně, 8 krav, 14 prasat, ovce, drůbež a podobně. Patřil
k prvním chovatelům holubů v obci. Stejně tak jeho bratr Karol Cienciała, který měl
druhou polovinu hospodářství, vlastnil jeden pár koní, tři krávy, jalovici a samozřejmě
ovce a domácí drůbež.
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Karol Cienciała
Karol Cienciała se svou manželkou Helenou rozenou Legierskou měl 4 dcery Helenu, Annu, Olgu a Vandu. Paní Helena Sikorová dcera Jiřího Cienciały vzpomíná
nostalgicky na tehdejší dobu: „V zimním období jsme měli malá selata v kuchyni, v
níž jedna část byla zděná. V domě jsme měli jednu kuchyň a jeden pokoj. V dolní
části byly chlévy. Krmivo pro dobytek se připravovalo v chodbách. V kuchyni byla
jedna postel přikryta přes den přikrývkou nazývanou „Tofla“, pec tzv. „Pjekarščok“,
kde se pekl chléb, koláče ale i husy. Na půdě se zase uchovávalo seno, oves, krmivo
pro kachny a nacházela se zde i velká postel pro pacholky, kteří u nás pracovali.“
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Budova „parlamentu“

K domu patřila také další budova, tak zvaný „parlament“. Pan Jiří Cienciała, který tuto
budovu postavil a pojmenoval, vlastnil velké množství ovcí. V létě ovce vyháněli na
Ostrý, kde vlastnil velký pozemek. Na zimu je však stahoval k domu a postavil tuto
budovu. Spodní část je zděná – v ní byly ovce, ve vrchní části postavil kuchyň a
pokoj. V době druhé světové války byl parlament pronajat panu Klusovi, který zde
měl stolárnu. A proč je to „parlament“? Snad proto, že Jiří Cienciała byl také
starostou obce – fojtem a tuto budovu takto nazval z recese.

