Dům čp.500
Impozantní budova čp. 500, která byla postavena v roce 1932, patří dodnes k
významným objektům, které jsou v naší obci. Nechal ho postavit místní lékař MUDr.
Jaroslav Míček, který od roku 1928 ordinoval v pronajaté části poschoďové budovy
čp.410 obchodníka s textilem Felixe Hornbeina v blízkosti železniční stanice, dnešní
penzion Doktor. Nová budova sloužila nejen jako ordinace, ale i jako rodinný dům
MUDr. Jaroslava Míčka.
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Dům čp. 500
Dvouposchoďová budova měla, jako první budova v obci, splachovací WC, teplou
vodu, ústřední topení a také například kuchyňský výtah. Rodina lékaře bydlela
v prvním patře, v přízemí byla kuchyň, kde se vařilo. Dodnes se zachovalo
mramorové schodiště, mramorem jsou obloženy rovněž některé stěny. Barevná okna
na schodišti jsou také původní, okna v místnostech však byla vyměněna za plastová,
ale jejich rozměry a typ byl zachován.
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Mramorové schodiště, kovové zábradlí a barevná výplň v oknech je původní
Vedle schodiště v přízemí je dosud zachována místnost, kde byl první splachovací
záchod v budově, na zdi je litinová nádoba na vodu. Původní a z velké části i funkční
je rovněž teplovodní potrubí. Stěny v přízemí jsou obloženy mramorem.
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Litinová nádržka na vodu

stěny v přízemí obložené mramorem

Zadní, severní stěna budovy je pokryta břidlicí a sklepní prostory jsou zajímavé tím,
že zde vidíme původní potrubí rozvodu teplé vody. V suterénu budovy byla kuchyň,
kde byl jídelní výtah do prvního poschodí, kde bydlela rodina Jaroslava Míčka. Ve
sklepě se nachází rovněž studna, dnes již nepoužívaná, která je osm metrů hluboká.
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Správce objektu Jiří Szmek u betonové studny
V budově se dochovala velká kachlová kamna, která nejsou využívaná, ale jsou
funkční.
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Kachlová kamna

Vchodová železná vrata

Původní jsou rovněž vchodová železná vrata, kde lze vidět iniciály MUDr. Jaroslava
Míčka „DR JM“ . Současný majitel budovy pan Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc, který
i když bydlí v Liberci, do Bystřice pravidelně dojíždí se snaží zachovat původní stav
budovy. Veškeré opravy ať již jde o výměnu oken, skleněných výplní, mříží apod.
renovuje citlivě s ohledem na původní vzhled budovy.
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Majitel budovy pan Doc. Ing.Karel Daďourek, CSc. v červnu 2012
Budovu pronajímá, k současným nájemcům patří praktičtí lékaři MUDr. Lucyna
Škňouřil a MUDr. Zbyšek Feber ml., stomatologové MUDr. Jan Siwy a MUDr. Daniel
Kotas, v přízemí pak praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Irena Potyšová a pan
Václav Hudzieczek, který zde provozuje natěračskou firmu a obchod s barvami.
V suterénu má pronajatou místnost pro autoškolu paní Soňa Bogdanovičová a pan
Valošek, který je z Třince má zde sklad materiálu. Správcem budovy je pan Jiří
Szmek, který provádí nejnutnější opravy, v zimě se stará o vytápění apod.
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