V BEZDĚKOVĚ

Reportáž Františka Blahouta

Vytvořit naše letecké muzeum mě napadlo proto, že objekt v Bezděkově,
který vlastním, se k tomu nabízel a podle mých představ byl jako šitý na
míru. Prošel jsem několik leteckých muzeí na našem území a zjistil jsem,
že většina z nich je v nevhodných objektech , objekt v Bezděkově jsem
viděl jako krásný stánek pro zachování historie žateckého letiště zvaného
Korea, které zaniklo v roce 1993 a dosud jeho historii nikdo nezachoval
způsobem, který se chystáme zrealizovat my.

Zorganizovali jsme brigádu, která trvala více jak čtrnáct dnů a podíleli se
na ni naší členové Radek Voigt, Tibor Čataj, Jirka Klíma, Jarda Rychtařík,
Jirka Mach, Pepa Toksa, Robert Piwko a Igor Smékal, který zapůjčil průmyslový čistič. Pomohli i nečlenové a firmy, kteří pracovali zadarmo nebo
jen za směšnou odměnu Zdeněk Nociar, Roman Švejda, Lukáš Kodl, Jiří
Vikuk a Mário Berky. Všem velký dík.

Frankie Blahout
pracoval s kosou
Až ke stropu se vydrápal Jirka Mach
vyhánět pavouky a
ničit jim jejich sítě.

zametači Jarda Rychtařík a Jirka Mach

Objekt muzea sestává z několika
místností, které budou sloužit jako
klubovna, šatna, sklad a úklidová
místnost, Je zde i WC pro muže
a ženy a sprchovací kout.

Toho Jirku Klímu máme na všech fotkách, zleva s Jardou Rychtaříkem a Jirkou
Machem, na dalším snímku s Vencou Liškou a na dalších dvou dokazuje, že je
nutné střídat práci s odpočinkem.

Je však třeba vzpomenout, že všemu předcházelo roční vyjednávání s
městským stavebním úřadem, který celý projekt zamítl s tím, že je třeba
provést změnu územního plánu a změnu užívání, což by znamenalo nejméně dva roky úředního jednání a spoustu peněz. Nakonec zapracoval
sám předseda spolku Wendy Vašek, pověřil právníka, který vydal právně
odborný posudek, na základě kterého můžeme námi zamýšlenou činnost
provozovat. Všechna okna a dveře jsou vyměněny a opatřeny mřížemi a
zabezpečovacím zařízením. Hala je opatřena nadstandardním osvětlením.
Rozvody jsou hotové, zabezpečovačka bude kontroly a narušení objektu
posílat na můj mobil a na místní policii. Elektrické rozvody jsou nové
a zrevidovány. Všechny úpravy šly finančně za mnou, klub poskytne jen
vybavení. Objekt bude bezúplatně pronajat klubu Letci
- Žatec, který ho bude využívat k občasnému setkání
členů klubu a který zde nebude provádět žádnou výdělečnou činnost . V hale budovy bude uložena expozice
bývalého letiště „Korea“, kterou tvoří 28 stojanových panelů s fotografiemi a popisa už je skoro hotovo, uklízeči odešli na pivečko
kami letiště. Dále zde budou
umístěny panely o pomoci Československa izraelskému státu při jeho
vzniku v roce 1948, nazvané akce Hagana . Po obvodu haly budou umístěny artefakty bývalého vybavení letiště a vzpomínkové předměty z majetku pilotů a pozemního personálu letiště. Pro možnost sledování videí bude objekt vybaven televizí a projekcí historických záznamů z doby existence letiště a také knihovnou s publikacemi členů klubu .

