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Nakaženo křtem

Kateřina Hubertová

V České republice je nejčastějším názvem obce Lhota. Často Lhota nějaká, u něčeho, pod něčím apod. Já 

osobně mám zkušenost jen se Lhotou jednou. Tou mou Lhotou je Lhota pod Libčany. Mí známí lhotští obyvatelé 

jsou milí, vstřícní, vzdělaní a osvícení. A kupodivu též povídaví. Snad to byla jen otázka času, kdy zde dojde k 

tomu, že to někdo sepíše. Tím někým je pan František Cvrček. Bývalý dlouholetý knihovník Obecní knihovny ve 

Lhotě pod Libčany.

            Lhota pod Libčany byla mou první samostatnou metodickou návštěvou, když jsem před 20 lety začala dělat 

metodiku v Knihovně města Hradce Králové. Vyjela jsem na svou první metodickou návštěvu. Poprvé sama a 

poprvé ve Lhotě. Bylo příšerné počasí, na které já nebyla dost oblečená. A v knihovně nikdo nečekal... Pan 

knihovník Cvrček totiž tehdy usoudil, že přijedu vlakem a šel mně k tomu vlaku naproti. Jenže já prostě raději 

jezdím autobusem... A tak jsem se ocitla před zavřenými dveřmi knihovny. Nevěděla jsem, kde knihovník bydlí, 

autobus zpátky jel až za 3 hodiny... Stála jsem tam vymrzlá a opuštěná, nikde nikdo. Říkám vám, fakt děsné 

počasí. Ani psa by nevyhnal. Jen metodik je na cestě... Pan Cvrček mezitím doma přemýšlel, proč jsem 

nedorazila. Po nějaké době mu to nedalo a přece jenom se vydal ke knihovně, kde jsme se konečně setkali. S 

čajem mě pak posadil před kamínka a začal vyprávět. Ke kontrole práce knihovny mne tehdy moc nepustil. 

Vyprávěl, vyprávěl, vyprávěl. O lidech, o půdě, o geografických podmínkách, o počasí, o hospodaření, 

o historických událostech místa, které se stalo jeho domovem a jeho vášní. Vyprávění velmi zajímavé a nekončící.

            Pan Cvrček za svůj život dokázal shromáždit neuvěřitelné množství dat a reálií o historii obce. A ty 

informace v něm vřou a kypí a on je musí dávat dál. Vypráví často, vypráví rád a vypráví dobře. Byl i kronikářem 

obce. Kronikář a knihovník je dobrá symbióza. Letos slaví Lhota pod Libčany 640 let od založení obce. Když 

přemýšleli, jak by toto výročí náležitě uctili, napadlo je, že by mohli využít vášeň pan Cvrčka a splnit mu tím i jeho 

sen. Vydat knihu. Knihu o jeho i jejich obci.

            Křest knihy se konal na návsi před obecním úřadem v neděli 26. srpna 2012 a byl vlastně zahájením 

tradičního posvícenského posezení. Na místě se sešly stovky lidí. Místní, ale přijeli i z okolních vesnic a bývalí 

rodáci. Leckteří z nich totiž v knize mohli najít jak sebe, tak své předky či alespoň známé. Jsou to na papíru 

zachycené dějiny obce. Ve Lhotě měli to štěstí, že pan Cvrček pro všechny tyhle střípky historie poskládal.

            Ing. František Cvrček se narodil v roce 1929 a jako knihovník pracoval v Obecní knihovně Lhota pod 

Libčany skoro 50 let. Panu Cvrčkovi přeji dobré zdraví a dlouhá léta, kdy bude dál sbírat střípky historie.

Poznámka pod čarou:

            Někdy se věci kumulují. Tak se to stalo letos k podzimu mně. Během 3 měsíců jsem absolvovala 3 křty 

nových knih. Pro úplnost doplním:

Druhým v pořadí byl křest druhotiny Mgr. Evy Černošové s názvem Věci, které se snadno zapomenou. 

Křtilo se v sálku Knihovny města Hradce Králové. Na křest dorazilo tolik diváků, že se do sálku nevešli. Autorka 

rozhodně stojí za pozornost. Je to totiž taky knihovnice. Knihovničí v Obecní knihovně v Popovicích.

            Můj třetí křest, kterým série zatím končí, se odehrál na předávání ocenění Knihovník/Knihovnice 

Královéhradeckého kraje roku 2012. Na slavnostním večeru 31. 10. 2012 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci 

Králové se knihovníků sešlo několik desítek. Některé z nich donutila ke vzpomínání a jejich slova zapsala Vanda 

Vaníčková. Vznikla tak útlá brožurka knihovnické paměti Knihovnické rozhovory, která vyšla jako příloha minulého 

čísla tohoto zpravodaje.

            A pak prý, že se nečte. Rozhodně se u nás píše. 
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