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Knihovna Antonína Bocha v Libošovicích je tu skutečně pro 
všechny

Božena Blažková

„Snad v Libošovicích přec pannu mám, že tak často tudy chodívám,

která je to, neuhádneš, já na všechny se usmívám…          

(Fráňa Šrámek: Libošovice)

Obec Libošovice leží nedaleko Sobotky v Českém ráji. Spadá pod ni ještě 9 dalších obcí a 15 samot. Dohromady 

zde na poměrně velké rozloze 1 982 hektarů žije necelých 500 obyvatel. Český ráj, a zejména Sobotecko, je 

vyhledávanou lokalitou pražských chalupářů. Není proto divu, že se zde daří kultuře i vzdělávání.

Knihovnu zde už druhým rokem vedou bývalé spolužačky z 1. třídy místní školy - Alena Pospíšilová a Eva 

Pantlíková. Knihovna je umístěná v prvním patře Obecního domu. K dispozici má 2 místnosti, větší využívá jako 

půjčovnu, kde je i pěkně upravený dětský koutek. Nově je zde umístěna keramická deska na počest výročí 

návštěvy K. H. Máchy (viz článek „Setkání po 20 letech“).

Přes chodbu je v malé místnosti kancelář. Knihovna velmi zajímavě využívá i schodiště, kde se pravidelně každý 

měsíc koná vernisáž výstavy místní galerie Na Návsi. Pro zajímavost a třeba i pro inspiraci jsem si opsala názvy 

letošních výstav: Jedinečný Český ráj očima fotografa Z. Mrkáčka, Obrazy a dřevořezby N. a J. Kalouskových ze 

Železnice, Kresby P. Dolenského „Pokora života“ doplněné verši F. Šrámka, Obrazy J. Najmana „Krajina mého 

srdce“, Kresby D. Islové „Mladý svět“ a prázdninová výstava starých pohlednic z Libošovicka ze sbírky J. Doudy.

            Knihovna se účastní většiny celostátních knihovnických akcí. V letošním roce např. vyhlásila i své 

nejpilnější čtenáře mezi dětmi i dospělými. Shodou okolností se na prvních 3 místech v obou kategoriích staly 

vítězkami čtenářky. Nejpilnější z dětí je Markétka Maděrová, která si v roce 2012 vypůjčila 59 knížek, a mezi 

dospělými byla nejlepší V. Stryalová se 172 výpůjčkami. Knihovnice vycházejí vstříc lidem, pro které je cesta do 

knihovny z nejrůznějších důvodů obtížná, a po domluvě nabízejí donášku literatury zájemcům až domů. Nedaleko 

knihovny je Domov pokojného stáří a knihovnice nezapomínají ani na jeho obyvatele a pravidelně je chodí potěšit 

četbou a povídáním. Většina akcí knihovny je zaměřena na celou rodinu a knihovna se snaží spolupracovat se 

všemi organizacemi a složkami v místě. Dokladem toho je např. rodinná velikonoční výtvarná dílna, myslivecký 

den pro celou rodinu nebo letní koncert duchovní hudby. Libošovická knihovna se skutečně snaží být knihovnou 

pro všechny.

            Jednou z největších akcí letošního léta bylo přejmenování knihovny. Na webových stránkách 

http://www.knihovnalibosovice.webk.cz o této události informují knihovnice takto:

            Od soboty 3. srpna 2013 nese naše Místní knihovna v Libošovicích jméno místního oblíbeného a 

dlouholetého řídícího učitele Antonína Bocha. Slavnost pojmenování se konala u příležitosti 2. sjezdu rodáků a 

přátel Libošovicka. 

            Pan řídící, jak bylo zvykem ho oslovovat, učil na místní škole celý život. Pocházel ze Škodějova u 

Vysokého nad Jizerou, vystudoval učitelský ústav v Jičíně a po jeho ukončení nastoupil v roce 1900 do školy v 

Libošovicích. Zde se oženil s dcerou svého staršího kolegy a založil rodinu. Jak bývalo dobr��m zvykem, byl 
předním členem většiny místních spolků, sadařil i včelařil, vedl kampeličku i knihovnu. Hrál na housle, měl rád 

národní písničky a společně s dalšími učiteli a muzikanty hrával v neděli odpoledne v kvartetu. Z jeho iniciativy 

byla zorganizována mezi občany sbírka a postaven před školou pomník mistra Jana Husa. Jeho žáci na něho 



vždy vzpomínali s velkou úctou a láskou. Byl vlídný a laskavý, přísný a důsledný. Nepřehlédnutelná osobnost 

vynikající skromností a prostotou. Vzor pro své okolí, symbol dobrých venkovských učitelů.

Slavnostního setkání se zúčastnily vnučka a pravnučka pana řídícího Antonína Bocha. Knihovnice z Olomouce 

paní Eva Komendová ve svém vystoupení s láskou a úctou vzpomínala na svého dědečka. Ona a její dcera paní 

Eva Malíková z Prahy nám poskytly vzácné fotografie z rodinného archivu k uspořádání malé výstavky.

Pojmenování knihovny po určité osobnosti je vždy velký závazek a zodpovědnost. Budeme se snažit, abychom se 

svojí současnou činností nezpronevěřily odkazu vzácného člověka, výborného učitele Antonína Bocha.

                                                                                  Alena a Eva, libošovické knihovnice

PS – Pokud navštívíte webové stránky, nezapomeňte se podívat na Náladoměr a nálada se vám jistě zlepší J
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