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S rozkvetlým erbem růže plané

Alena Pospíšilová a Eva Pantlíková

Vážené a milé čtenářky a čtenáři tohoto časopisu, dovolte nám podělit se s vámi o dojmy a zážitky, které je nám 

dopřáno prožívat v Knihovně Antonína Bocha v Libošovicích. Jméno dlouholetého řídícího učitele zdejší školy, 

které má naše knihovna ve svém názvu, je pro nás závazkem i inspirací. Osvícení učitelé vždy usilovali vzdělávat 

své žáčky a aktivním zapojením do veřejného života působit na zvýšení vzdělanosti všeho obyvatelstva. Naše 

knihovnické osvětově-kulturní působení se snaží na jejich činnost navázat. Jsme rády, že se knihovna stala 

příjemným místem pro pravidelná páteční přátelská setkávání. Radost nám přinášejí zvídaví a pozorní posluchači 

a návštěvníci besed, vernisáží, výstav a dalších pořadů, které připravujeme. Také slavnostní uvítání nových knih 

je pro nás knihovnice i pro čtenáře radostnou událostí a dobrou příležitostí k setkání. V průběhu tří let, kdy 

působíme v malé venkovské knihovně v srdci Českého ráje v Libošovicích, jsme v malované kolébce pro panenky 

pohoupaly již jedenáct knižních novorozeňátek. Rády vám je představujeme a k nahlédnutí, případně i přečtení 

doporučujeme.

Prostřednictvím fotogalerie na našich webových stránkách www.knihovnalibosovice.webk.cz je možné vrátit se 

kousek v čase a znovu si sváteční chvíle připomenout.

První v naší knihovně uvítanou knížkou byly 10. února 2012 Mlýny na Žehrovce: život a příroda kolem nich. S 

pokorou a úctou k zmizelému mlynářskému řemeslu zmapoval autor Jaroslav Egert 27 km dlouhý tok říčky, která 

se jako modrá stužka proplétá známými partiemi Českého ráje. Za hojného zájmu čtenářů domácích i z širokého 

okolí jsme poté v dubnu 2012, bezprostředně po pražském uvedení, představili knížku galantního chalupáře

Ladislava Špačka, bývalého prezidentského mluvčího, Deset let s Václavem Havlem. Zájem vzbudilo i uvedení 

obrazového atlasu Ptáci Českého ráje od Zdeňka Mrkáčka, ornitologa, ochránce přírody a dobrého zpěváka. Že 

je rovněž skvělým fotografem a poutavým vypravěčem, dokládají jeho výpravné fotografické publikace. Tu 

poslední, s názvem Český ráj – věčná inspirace jsme s radostí uvítali v únoru 2014. Další novinkou byla útlá 

brožurka, spíš turistický průvodce Lidová architektura Sobotecka od nadšeného obdivovatele roubenek Petra 

Luniaczka. U příležitosti 2. sjezdu rodáků a přátel Libošovicka vydala obec v srpnu 2013 rodáckou publikaci 

Cestička k domovu známě se vine. Na jejím vzniku se vedle historika Karola Bílka podíleli kronikáři 

a kronikářky z Libošovicka. Od téhož autora byl slavnostně představen a vzácnými kmotry do světa vypraven v 

lednu 2014 druhý díl Malých dějin Sobotecka. Nezapomenutelné chvíle přineslo všem zúčastněným příznivcům 

naší knihovny slavnostní uvedení básnické sbírky Píseň o Žehrovce. Konalo se na břehu Žehrovky u 

Podsemínského mlýna v historicky smutný den 21. srpna loňského roku. Třiadevadesátiletý básník Josef Brož, 

autor celé řady básnických sbírek, vzdává svými verši hold milované krajině a lidem v ní žijícím. Tu jeho 

předposlední, Vlaštovičky, věnovanou dětem a dětmi také ilustrovanou, jsme v přítomnosti soboteckých školáků 

poslali na cestu mezi čtenáře malou slavností v lednu 2015. Velkého obdivu k celoživotnímu badatelskému zájmu 

Karla Knopa se dočkala i obsahově hutná kniha Kost: události a stavební vývoj. Faktografie, úvahy. Na jejím 

představení se sešli milovníci známého hradu z široka daleka.

Sváteční chvíle v doslova přeplněné knihovně jsme letos zažili v sobotu 24. ledna. Regionální témata patří mezi 

vyhledávaná a oblíbená. V půvabné knížce s bohatým obrazovým doprovodem Mlýny na Klenici se čtenář 

seznámí s příběhem říčky, která pramení kousek nad Libošovicemi. Protéká turisty vyhledávanými místy, pod 

hradem Kost, údolím Plakánku do Dolního Bousova. Svou vodu, včetně vody z několika přítoků, předává po 29 km 

v Mladé Boleslavi větší říčce Jizeře. Na Klenici bylo v minulosti postaveno několik mlýnů, které vydatně pomáhaly 

zajišťovat obživu zdejších obyvatel. Historií jednotlivých mlýnů a lidí kolem nich se autor Václav Šolc podrobně 

zabývá.



Svoji nezaměnitelnou atmosféru mají také vernisáže výstav. Ve skromných podmínkách představujeme čtenářům 

a návštěvníkům zajímavé malíře, fotografy, sběratele a grafiky. Po jarní fotografické výstavě Josefa Vitáka, 

věnované Julským Alpám, zdobí galerii Na Návsi grafiky, kresby a fotografie nejčastěji umělecky ztvárňovaného 

svatého Jana Nepomuckého. S pečlivostí sobě vlastní pro nás výstavu připravila skvělá výtvarnice a obdivuhodná 

sběratelka paní Marie Rumlarová z Hradce Králové. Letošní významné 600. výročí upálení mistra Jana Husa 

uctíme prázdninovou výstavou fotografií nejstarších soch s podrobným popisem z bohaté sbírky významného 

badatele a sběratele Karla Čermáka. Před libošovickou školou byl v roce 1925 z iniciativy pana řídícího Bocha 

položen k 510. výročí základní kámen pro sochu. Ta byla slavnostně odhalena v roce 1928 u příležitosti 10. výročí 

samostatnosti Československé republiky. Autorem je Josef Bílek z Hořic, bratr známého sochaře Františka Bílka.

Bylo by troufalé a zavádějící tvrdit, že knihovna je hlavním zdrojem a nositelkou místní kultury. Velkému zájmu se 

těší v poslední době především obnovená činnost LOSu, Libošovického ochotnického spolku. Pod vedením 

šikovného režiséra, herce, muzikanta a hostinského Jiřího Pošepného nastudovali zapálení ochotníci již tři 

divadelní hry. Jejich úspěšná představení jsou vždy hojně navštěvovaná. Hrají celé rodiny včetně pana starosty. 

Aktivity našich sousedů si vážíme stejně jako vzácných místních i vzdálených čtenářů a příznivců knihovny.

Závěrem našeho příspěvku si dovolujeme poděkovat Knihovně Václava Čtvrtka za trvale příjemnou spolupráci a 

metodickou pomoc. Bez možnosti půjčování knih z výměnného fondu by se naše knihovna neobešla. Náš základní 

fond doplňujeme pouze nákupem regionálně zaměřených knih nebo dary od čtenářů. Cenná jsou i pracovní 

setkání, tematicky zaměřené výlety a příležitost setkávat se s knihovnicemi a knihovníky bývalého jičínského 

okresu, které naše milé metodičky Dana Michlová a Helena Vejvarová organizují.

Krajina Českého ráje s rozkvetlým erbem růže plané ve strunách slunce u nás hraje a zpívá zemi krásné, 

milované. K návštěvě zveme i vás.
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