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Aktivita realizovaná v rámci projektu  
„Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti“ 

Zastavení Josef Siblík 

Josef Siblík se narodil 19.3.1863. Byl druhorozeným synem Jakuba Siblíka, mlynáře 
v Mladém Smolivci. Otec jeho poměrně záhy zemřel, matka Anna se dožila vysokého věku. 
Na mlýně zůstal starší bratr František. U Siblíků na mlýně pilně čítali, měli tam pěknou 
knihovničku vybraných děl našich nejlepších spisovatelů. Jak starší bratr František, tak mladší 
sestra Marie si rádi zahráli na ochotnickém divadle v Budislavicích. Spolu se členy rodiny 
Nachtmanovic a Raušarovic byli nejzdatnějšími ochotníky. 

Do obecné školy chodil v Budislavicích, pak přešel na měšťanskou školu do Blatné a 
třetí třídu vychodil v Březnici. Učitelský ústav vystudoval v Příbrami, kde 21.6.1882 
maturoval. Učil pak v Záboří a Tochovicích. 1.11.1891 přešel jako učitel do měšťanské školy 
v Blatné. 1.3.1914 se stal ředitelem chlapecké a dívčí měšťanské školy v  spolupracoval při 
založení Veřejné knihovny Palackého v Blatné r. 1898 a bezplatně jako knihovník ji vedl. Po 
celou dobu byl svědomitým pedagogem, na kterého dlouho vzpomínali jeho bývalí žáci. 
Někteří se zúčastnili odhalení jeho reliéfu v r. 1994 v ZŠ J. A. Komenského v Blatné a s 
láskou na něho vzpomněli. Věnoval pozornost novým metodám, dovedl podnítit 
ctižádostivost svých žáků. Kromě školních pomůcek užíval při výuce dějepisu dějepisné 
pomůcky ze své sbírky. Byl to vpravdě renesanční člověk. Jako učitel dějepisu měl velký 
zájem o dějiny města Blatné a celého okresu. Lákala ho hlavně ta část dějin, která není 
písemně doložena. Jeho velký význam spočívá právě v práci archeologa. Sám prováděl 
výkopy, konzervoval je, a tak zachránil před zkázou a poničením řadu pravěkých památek 
Blatenska a Březnicka. Navštívil kdejaký kopec, prošel snad všemi lesy. O nálezech napsal 
články, které s fotografiemi a popisy předmětů byly otištěny v odborných časopisech.  

Po velkých přípravách a z velké části jeho zásluhou vyšlo r. 1915 dílo Blatensko a 
Březnicko, ve kterém jsou jeho části: Pravěk, Řemesla a živnosti, Mlynářství, Obchod a 
průmysl, Správa měst. Podílel se na vydání sborníku Město Blatná (1926), byl spoluautorem 
publikace Blatná a její nejbližší okolí (1926) a přispíval do různých odborných publikací. 
Jeho vědecká práce byla uznána i Ministerstvem školství a národní osvěty, když byl stanoven 
konzervátorem pro předvěké památky okresu  blatenského, příbramského a sušického. Své 
rozsáhlé sbírky věnoval Okresnímu muzeu v Blatné. Zemřel uprostřed práce 11.4. 1931.  

 

Pro zpracování využit text Dagmar Honzové, pravnučky J. Siblíka 

 


