ZMIZELÉ DUBÍ 8.díl
Bývalá kaple a škola v Bystřici

Dnes předkládám k porovnání dva skládané snímky Bystřice. Jsou na nich zachycena
stejná místa s odstupem cca 90 let.

Na skládaných pohledech vidíme v levém horním rohu bývalou kapli, která stála
v místě nejstaršího osídlení Bystřice nad křižovatkou ulic Tovární, Bystřická a Dlouhá. Dnes
by kaple stála zčásti v Bystřické ulici, v zatáčce před jejím napojením na ulici Tovární. Kaple
byla zbořena na počátku 60. let. Komise, která se sešla v dubnu 1962 konstatovala, že
kaplička tvoří překážku v bezpečnosti dopravy, komunikace vede bezprostředně okolo její
obvodové zdi a chodci musí přecházet frekventovanou silnici v nepřehledném místě.
V dobovém popisu stavby se píše, že cihlová budova je stará asi 80 let, její stav je neutěšený,
dlažba na podlaze vytrhaná, okna rozbitá, obvodové zdivo vykazuje trhliny a od roku 1955 se
kaplička neužívá s tím, že oltář a lavice byly již převezeny na faru do kostela
v Novosedlicích. Následně všichni přítomní přijali závěr, že demoliční práce provede místní
skupina PS-VB (Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti) jako závazek ke XII. sjezdu KSČ. A tak
se i stalo - závazek byl splněn, kaple byla zbořena a sjezd měl určitě radost. Pro úplnost
dodávám, že materiál získaný demolicí byl použit ke zpevnění cest a ploch v nedalekém
kravíně.
Na horním obrázku vpravo vidíme budovu druhého stupně základní školy v Tovární
ulici, kde v minulosti sídlil Obecní úřad pro Bystřici a také německá měšťanská škola. Podle
informací pamětnice, paní Anežky Kučerové z Bystřice, dnešní škola v Dlouhé sloužila jako
německá obecná škola. Obě tyto školy navštěvovaly německé děti i z části Běhánek a
Drahůnek. Ve třicátých létech české děti navštěvovaly školku v rohové budově naproti
hudebce. V přízemí byla školka a v patře bydlely svobodné učitelky. V budově hudebky byla
umístěna česká obecná škola i pro děti z Běhánek a Drahůnek. Do měšťanské školy běžně
chodily české děti do Trnovan a později do nově postavené měšťanky v Pozorce (dnes Střední
škola sociální Perspektiva). Školám se budeme věnovat v některém z dalších dílů Zmizelého
Dubí.
Na pozemku školy v Tovární ulici stávala i dřevěná tělocvična, která byla zbořena
v roce 1972. Využití budovy doplnil ing. Petr Michálek, dubský rodák, který nám sdělil, že od
roku1968 do roku 1971 sloužila, po obnovení činnosti organizace Junák, jako klubovna „2.
junáckého (chlapeckého) oddílu“ střediska Junáka Dubí -1 (chlapecký) a 1 (dívčí) oddíl měly
klubovnu v Pozorce na ulici "Střední" ve dvoře za základní školou. Budovu chlapci pod
vedením pana Bedřicha Mansfelda ze Zahradní ulice svépomocí renovovali a tak v místě
bývalých šaten vznikla malá klubovna, velký tělocvičný sál byl určen pro celostřediskové
akce a různé halové sporty a v podkroví se začala budovat roverská klubovna. To vše však
skončilo opětovným zákazem činnosti Junáka v roce 1971. Na závěr ing. Michálek navrhl,
aby se někdy v budoucnu na stránkách "Dubského zpravodaje" věnovala pozornost činnosti
Junáka v Dubí - pamětníci se jistě najdou.

Na složeném snímku vlevo dole vidíme průhled Dlouhou ulicí. Za automobilem
vyčnívá budova čp. 46 z roku 1875 ve které se nacházelo řeznictví s porážkou dobytka a
hostinskou činností. V posledních desetiletích byla budova využívána jako mateřská školka,
dílny pro přilehlou školu, zkušebna stavebních hmot a v současnosti se zde nachází
„Domeček U Potoka“, součást Městského kulturního zařízení (www.mkzdubi.cz) a v budově
se schází celá řada dětských kroužků a místo zde mají i aktivity pro dospělé. Celý prostor
zobrazené ulice byl nákladně rekonstruován po povodních v roce 2002.
Na posledním obrázku skládaného pohledu vpravo dole vidíme dům čp. 82 ležící na
křižovatce Tovární a Drahůnské ulice (pokud se díváme zády k papírenskému rybníčku).
Tento dům vystavěl v roce 1875 pan Josef Watzka pro bydlení své rodiny původně jako
přízemní, v průběhu dalších let jako patrový. To již však sloužil Wenzelu Lohrenzovi jako
hostinec s obchůdkem.
Na následujících fotografiích si připomeňme povodeň v roce 2002 v dnes zmíněné
lokalitě.

Průhled do Dlouhé ulice 12.srpna 2002 v době, kdy se propadla část vozovky na mostě
přes Bystřici.

Voda již začíná opadat…

Tovární ulice spíše připomínala koryto řeky.

Podemletý dům musel být následně stržen.

Pohled na stejnou křižovatku po povodni, tentokrát z Dlouhé ulice.

A ještě dva pohledy na následky povodně v Zahradní ulici.

Září 2015

Jiří Veselý

