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HISTORIE KNIHOVNY V LIDICÍCH
A JEJÍ KNIHOVNÍCI
(Z obecní kroniky vypisoval Marek Veselý)
Rudolf Suchý
knihovnu
(čtenářský
spolek
"Vlast"), která byla umístěna u něj
doma.
Velký zájem o ni byl hlavně v zimě,
když se nemohlo pracovat na polích
a v zahradách. Společně se starostou
Hejmou i přes přísné nařízení
za okupace nezařadili mezi svazky
knihovny zaslané publikace velebící
třetí říši a Adolfa Hitlera.
Ponechali je v kanceláři obecního
úřadu, s níž byly 10. června 1942
zničeny.
V úterý 9. června 1942 předal
u notáře v Unhošti hospodářství synovi Josefovi, aby si mohl dopřát zaslouženého odpočinku.
Druhého dne byli oba u zdi Horákova statku zastřeleni a dům vypáRudolf Suchý se narodil 24. 11. 1881 len.
v Lidicích čp. 86 a vyučil se krejčím.
Toto povolání vykonával na mnoha
místech, mimo jiné i ve Vídni. Právě
tehdy mu však zemřel otec a on se
musel vrátit domů a převzít malé
hospodářství.
Po vypuknutí první světové války
narukoval a na frontě byl třikrát raněn. Po návratu do Lidic se mu usilovnou prací podařilo hospodářství
rozšířit a přebudovat. Kromě práce PSOHLAVCI od Aloise Jiráska je
na vlastním vypomáhal jako kostel- jedna z mála či snad dokonce jediná,
ník i se obětavě staral společně se dochovaná kniha lidického čtenářsvou manželkou o lidickou obecní ského spolku "Vlast".
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Marie Nejedlá
Marie Nejedlá (zemřela 10. srpna
1976). Této obětavé lidické ženě patří vzpomínka a obdiv s jakým úsilím se, po 10. červnu 1942 i po tříletém utrpení v koncentračním táboře
Ravensbrück, pečlivě starala o znovuobnovení lidické knihovny. Stala
se tak v pořadí druhou knihovnicí
v Lidicích.
Společnost pro obnovu Lidic, jejíž
první schůze byla 12. prosince 1946
měla jako jeden ze svých úkolů i starost o obecní knihovnu, na jejíž fond
vydala 45.000,- Kč.
5. března 1951 byla přestěhována
obecní knihovna z Kročehlav (Berlíňáku) a to prozatím do domku Marie Nejedlé v ulici Sovětské armády
čp. 51 (dnes ulice Josefa Stříbrného).
Marie Nejedlá

V roce 1954 bylo vypůjčeno lidickými čtenáři celkem 513 knih.
V rámci reorganizace MNV byla Rok 1955: obecní knihovna má již
17. ledna 1946 ustanovena i funkce ve fondu celkem 2.448 knih - pro
knihovníka,
kterým
se
stala mládež pak 409 knih.

22. listopadu 1955 se stal vedoucím obecní knihovny Miroslav Nešleha
za Zdeňka Žižku, který onemocněl. (nevíme rok, kdy začal být knihovníkem
Z. Žižka)

17. ledna 1956 má naše Místní lidová knihovna celkem 2.479 svazků knih v hodnocení na soutěži okresu o nejlepší knihovnu, bylo věnováno naší
MLK čestné uznání, svazek knih Fučíkova odznaku a peněžitý příspěvek.
Do 1. dubna 1956 bylo zde vypůjčeno celkem 605 knih - knihovník Karel
Šobotník, který ji převzal po M. Nešlehovi, se velmi pěkně stará o tuto
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knihovnu. Místnost knihovny je však provizorní a nevyhovující. Za rok
1955 obdržela knihovna diplom a uznání za dobrou práci knihovníka.
Rok 1957 - odběr knih v Místní lidové knihovně se značně zvýšil, což svědčí
o dobré práci knihovníka Karla Šobotníka.
V lednu 1959 byla provedena reorganizace Místní osvětové besedy - v této
souvislosti je zmiňován jako knihovník Karel Šobotník.

Rok 1974: Naše místní lidová knihovna byla vybavena novým nábytkem
a za pěkné plnění svých úkolů byla vyznamenána titulem "Vzorná
knihovna". Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 495 čtenářů, kteří si vypůjčili 2.393 knih a 200 ilustrovaných sešitů a časopisů. Zásluha patří pracovníkům v knihovně Zdeňku Žižkovi a Marii Ottomanské.

Zdeněk Žižka

Zdeněk Žižka
Zdeněk Žižka se narodil 6. června
1922 v Kladně. Rodina Žižkova měla
v Kročehlavech hezký rodinný dům.
Zdeněk se dobře učil, a tak vystudoval Obchodní akademii v Berouně.

Nějaký čas pracoval v Poldi Kladno,
kde se také seznámil se svojí budoucí
manželkou (lidickou ženou, která
prožila 3 roky koncentračním táborem
Ravensbrück)
Miloslavou
Zbrojkovou.
Přestěhoval se do Lidic (čp. 54)
a v roce 1952 si Miloslavu vzal.
Rozuměl ekonomice, uměl velmi
dobře anglicky a proto začal
pracovat
na
ministerstvu
zahraničních věcí. To ho koncem
padesátých let vyslalo i s manželkou
na téměř dva roky do Ameriky.
Brzy ho však postihly vážné zdravotní
komplikace,
byl
v invalidním důchodu, ale než se tak
stalo, pracoval v jednom pražském
podniku zahraničního obchodu.
Zemřel
13.
prosince
1978
v kladenské nemocnici.
Manželství zůstalo bezdětné, jedním
z nejbližších – a poměrně známých –
příbuzných
je
jeho
synovec
plk. Jan Žižka, ředitel středočeských
hasičů.
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• Rok 1966: Místní lidová knihovna půjčila tento rok 3.359 knih, na čemž
má hlavní zásluhu knihovnice pí Ottomanská.
• Rok 1967: MLK půjčila tento rok 2.210 knih.
• Rok 1969: MLK půjčila tento rok 962 knih.
• Rok 1970: MLK půjčila tento rok 1.473 knih
• Rok 1974: Naše místní lidová knihovna byla vybavena novým nábytkem
a za pěkné plnění svých úkolů byla vyznamenána titulem "Vzorná
knihovna". Za celý rok navštívilo knihovnu celkem 495 čtenářů, kteří
si vypůjčili 2.393 knih a 200 ilustrovaných sešitů - časopisů. Zásluha
patří pracovníkům v knihovně Zdeňku Žižkovi a Marii Ottomanské.

•

Rok 1975: V místní lidové knihovně bylo za celý rok vypůjčeno 2.453
knih, 176 časopisů a knihovnu navštívilo celkem 460 čtenářů. Potěšující
je zvýšený zájem o naučnou literaturu. Za zemřelou pí Ottomanskou vypomáhá v knihovně místní občanka a studentka VŠ pedagogické Jitka

Kováříková (Černá)
•

Rok 1979: V místní lidové knihovně bylo za uplynulý rok (1979) půjčeno
čtenářům celkem 2.050 svazků knih a přes 700 ks časopisů. Knihovnu
navštěvuje poměrně velká část našich dětí a mládeže, především z řad
studentů. Mají zájem o odbornou literaturu. Knihovnicí v naší obci se
vzdala učitelka Jitka Černá (odstěhovala se z obce) a tuto funkci
převzal

Josef Kovářík

Knihovníkem ode dne 1. 7. 1979.
Otec předešlé knihovnice Jitky Kovaříkové. Bývalý ředitel školy,
učitel českého jazyka. V Lidicích
dlouholetý kronikář. V jeho době
patřila lidická knihovna mezi
nejlepší v okrese.
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Josef Kovářík
(ze zápisu kronikáře a knihovníka pana učitele Josefa Kovaříka)

Rok 1991: Problémem bylo umístění obecní knihovny, když její
místnosti byly obecním zastupitelstvem dány do ekonomického
pronájmu manželce p. Miroslava Čermáka, tajemníka obecního
úřadu. Naše knihovna po řadu let si udržovala dobrou úroveň
ve své práci i v rámci celého okresu. Byla poměrně dobře
navštěvována především malými čtenáři, školními dětmi, ale
i dospělými občany.
Mezi stálé a pilné čtenáře lze např. uvést pp. J. Vodrážku, Třísku,
Blumentritovou, Burkytovou, Malého, Fialovou a další. Knihovna
opustila své prostory, kde se nyní prodává textil. Já jako
knihovník jsem se tedy stěhoval s knihami do kulturního domu,
do bývalé klubovny SSM - naší mládeže.
Nájemce kulturního domu si však nepřál knihovnu v tomto poschodí, v této místnosti, tak jsem knihovnu stěhoval
o patro níže do suterénu kulturního domu. Naše lidické knihy,
které se již do této místnosti nevešly, byly uskladněny ve skladišti
kulturního domu. Po revizi bylo navrhnuto 100 knih na odpis,
protože byly silně promáčeny asi ze záchodu umístěného o patro
výše.
Ve skladišti bylo uloženo 741 knih beletrie pro dospělé, 479 knih
naučných, 206 knih pro děti. A tak lehce byla vyřešena naším
obecním zastupitelstvem otázka kulturní výchovy našich občanů,
především našich dětí.
Rok 1992: Posledním kulturním zařízením byla místní knihovna
(obecní)
a ta, když byla přestěhována do suterénu kulturního domu, přestala a ukončila svou činnost.
Knihy se nepůjčují. Naše knihovna patřila k nejlepším na okrese.
Čtenářů dospělých a hlavně mládeže bylo dost. Dnes po roce si
na knihovnu ani nikdo nevzpomene včetně našeho obecního
zastupitelstva.
zpracoval: Marek Veselý, obecní kronikář

