ÚVODNÍ SLOVO | Po stopách knihovnictví Holešova |
Ve všech encyklopediích se dočteme spoustu informací a faktů o tom,
co je to kniha, z čeho se skládá, že dokonce existuje i e-book, tedy
elektronická kniha, dále audiokniha, která se jen poslouchá, jak se
liší knihy od periodik, jak a kdy vznikaly knihovny, co je to za instituce
a jakou obrovskou roli v celém tomto odvětví má písmo. A třeba taky,
že i když někdo opovrhuje literaturou, tak stejně písmo potřebuje
– zatím se i všechny ty facebooky, instagramy a další sociální sítě
a platformy musí ovládat přes psaný jazyk, takže snad nám v brzké
době negramotnost úplně nehrozí.
Ale málokde se dozvíme, k čemu psané slovo, literatura, knihy, periodika i knihovny jsou. Pokud všechno tvorstvo na zemi ke svému životu potřebuje vzduch, vodu a jídlo, člověk k tomu, aby byl člověkem
potřebuje knihy. Jakmile začali primitivní lovci a sběrači vytvářet
civilizace, prakticky ihned se u nich objevuje písmo. I když mnoho jejich záznamů je hospodářských a účetních, velmi brzo začíná písmo
sloužit potřebě literatury. Lidé zaznamenávají příběhy, písně a básně,
poznatky i náboženské představy, které si vyprávěli ještě před vzni-

01 / 10

kem písma – a najednou se objevuje kulturní, vzdělaný člověk, který si
obrovskou rychlostí podrobuje svět a poznává jeho nesmírné hlubiny
– včetně hlubin svého nitra.
A to jsou během těch prvních tisíciletí knihy exkluzivní, přepychovou
věcí, jedna ručně psaná kniha na pergamenu má cenu poplužního
dvora. Knihy si skoro nikdo nemůže dovolit a tak vznikají knihovny,
kde si je lze půjčit nebo alespoň na místě přečíst. Je to úžasné – v antice, ve středověku, ve zřízeních přísně hierarchizovaných vznikají instituce, které jsou svou podstatou výsostně demokratické – jediným
omezením pro využití služeb knihoven je umění číst. Knihovny jsou
vlastně prvními nositeli demokracie. Po vynálezu knihtisku a rozšíření
levného papíru začínají knihy postupně pronikat i mezi méně privilegované, ale myšlenka knihoven se nejen stále drží na živu, ale naopak
se díky zlevnění a větší přístupnosti knih rozšiřuje z hlavních měst
a klášterů i do malých měst, vesnic a škol.
Holešov měl štěstí, že v 19. století stál v čele mohutného rozšíření
gramotnosti a čtenářství na Moravě. Už v roce 1861 zde vzniká

čtenářský spolek, instituce nejen osvětová, ale opět hlubinně
demokratická, ve které se soustřeďují obyvatelé města bez ohledu
na svůj původ či bohatství. Od té doby kvete čtenářství v Holešově
neustále a to až do dnešních dnů. Tato výstava se snaží dokumentovat historii čtenářství a knihovnictví na Holešovsku během posledních 160 let a během 100 let od vzniku první veřejné, Masarykovy
knihovny a čítárny v Holešově. Je to nejen o knihách, ale i o kultuře,
vzdělanosti a vzdělávání a o kultivování občanů našeho města. Poslední z deseti panelů výstavy připomíná další výročí – 50 let od vzniku pravidelného holešovského městského periodika, které rovněž
navázalo na velkou čtenářskou tradici našeho města.
A výstava je také poselstvím a přáním jejich autorů – abychom
v současnosti, kdy gramotnosti, vzdělání, ušlechtilosti ducha hrozí
někdy i z nejvyšších míst zvůle negramotnosti, primitivismu a buranství, alespoň udrželi a pokud možno rozvinuli to, co nám naši předkové
s tou báječnou knihovnou a její činností
odkázali.

HISTORIE ČTENÁŘSKÉHO SPOLKU V HOLEŠOVĚ

Čtenářské spolky vznikaly jako dobrovolná sdružení občanů měst, městeček a obcí. Jejich cílem bylo
vzdělávání, posílení národního uvědomění a organizování společenského a kulturního života obyvatel.
Při jejich zakládání stáli ti nejuvědomělejší a nejaktivnější občané, zpočátku výhradně muži.
Prvním českým čtenářským spolkem, který vznikl na Moravě po vydání Říjnového diplomu a pádu
Bachova absolutismu v roce 1860 se stal Čtenářský
spolek v Holešově pod názvem „Občanská beseda“. Dům, ve kterém začal Čtenářský spolek v roce 1861
Několik holešovských vlastenců z řad měšťanů se- svou činnost (dnes kino Svět, č. p. 62)
psalo dne 18. dubna 1861 stanovy budoucího Čtenářského spolku a zaslalo je c.k. moravskému brněnskému místodržitelství ke schválení, ke kterému došlo 14. června 1861. Dnem založení Čtenářského spolku se stal 25. srpen 1861 a jeho
zakládajícími členy se stali holešovští občané Jan Skupil, František Janalík, Ignác Lehký, Vincenc
Stavěníček, Antonín Stratil, Václav Prusenovský a Antonín Janál. Svou činnost spolek zahájil ve
spolkové místnosti na „Novém světě“ (budova kina Svět). Za jakým účelem spolek vznikl, bylo
citováno v jeho stanovách: „Čtenářský spolek Holešovský klade sobě za účel společenskou zábavu v místnostech k tomu zvláště ustanovených, šetříc při tom meze zákona předepsaného.
Čítání časopisů a knih obsahu politického i zábavného jest prostředek, jímž se společenská zábava dosáhnouti zamýšlí“. Práci spolku řídil výbor v čele s předsedou (starostou) a na konci roku
se konala valná hromada, na které členové spolku volili nový výbor – předsedu, předstarostu,
jednatele, pokladníka, knihovníka a důvěrníka. Členství ve spolku nebylo omezeno, mohl se jím
stát každý řádný občan Holešova, později i zájemci z okolních obcí. Jejich povinností bylo především placení členských příspěvků, čtení novin, časopisů a knih ve spolkové místnosti v době,
kdy byla členům přístupna nebo si je půjčovat domů. Povinná byla i jejich účast na spolkových
akcích, které byly určeny nejen členům spolku. Schůzky spolku se konaly každou neděli, hlavní
schůze probíhaly čtvrtletně. Jednání řídil předseda a usnesení muselo být schváleno nadpolovičním počtem hlasů. Čtenářský spolek se řídil schválenými stanovami, jejichž obsahem byl účel
Čtenářského spolku, složení představenstva, členství, spolkové příjmy, výdaje, spolkové jmění,
podmínky rozpuštění spolku. Prvním předsedou spolku byl zvolen holešovský kaplan Fabián
Ovesný. Výbor se scházel jednou měsíčně a o každé schůzi se vedly zápisy. Do konce roku 1861
měl spolek 112 členů, především z řad učitelů, duchovních, právníků, živnostníků a dalších kulturně založených obyvatel města. Mezi čestnými členy se objevila jména František Palacký, Ladislav Rieger a Matěj Klácel. Členské příspěvky byly evidovány ve Výkazech měsíčních příspěvků, své připomínky, přání a stížnosti zapisovali členové do Knihy přání. Zaznamenáno bylo např.
toto: „Jestliže bude v čítárně stále takový nepořádek, tak by bylo lépe čítárnu neotvírat. Ani nově
příchozích čísel časopisů není, ani nikdo mé stížnosti neodpovídá. Jest velmi žádoucí udělati již
skutečný pořádek“ (1917); „Vice udu žada sobě by se v místňostích spolkových lepe topilo, aby
když tam se dete posedět člověk nezmrzl“ (1883); „Slušnost žádá, by se psi do spolku neuvaděli“
(1883).

Pro čítárnu Čtenářského spolku byla odebírána řada deníků, časopisů a revue,
např. Český svět, Lípa, Naše řeč, Osvěta, Venkov, Vídeňský deník, Zlatá Praha.
Veřejná knihovna spolku nejdříve knihy
získávala darem od svých členů, později
je kupovala z členských příspěvků. Provoz knihovny se řídil knihovním řádem,
který mimo jiné obsahoval i upozornění
čtenářům, jak se mají ke knihám chovat:
„…Rožky u listů nesmí se zahýbat, nýbrž
má se kouskem papíru neb pentličkou
založiti, kde se čísti přestalo“. Dochován
zůstal i Seznam knih veřejné knihovny Knihovní řád veřejné knihovny
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Čtenářského spolku v Holešově, který vypravděpodobně vydán v roce 1898
dal Lambert Klabusay.
Čtenářský spolek Občanská beseda podporoval
společenský a kulturní život ve městě a stal se jeho
centrem. Kromě pravidelných schůzí se v něm konaly přednášky, koncerty, v létě výlety a v zimě plesy. Stal se duchovním střediskem české inteligence.
Mezi ně patřila např. i paní Zdenka Hajdušková, dcera Bedřicha Smetany, která žila se svým manželem
v Lukově. Přičiněním spolku se v roce 1862 trojtřídní škola rozšířila na čtyři třídy. V témže roce vznikla
myšlenka založit v Holešově Občanskou záložnu, je- Sídlo Čtenářského spolku v budově Občanské záložny
od roku 1874 (č. p. 38)
jím hlavním iniciátorem se stal předseda spolku Fabián Ovesný se svými přáteli. Záložna zahájila svou
činnost 25. října 1863 a nejdříve úřadovala každou neděli
v místnostech Čtenářského spolku na „Novém světě“, v roce
1874 zakoupila vlastní dům č. p. 38 (nám. Dr. E. Beneše), kam
se přestěhoval i Čtenářský spolek. Občanská záložna pak při
Čtenářském spolku existovala až do založení Městské spořitelny (1. 8. 1894).
V roce 1882 měl spolek 91 členů, předsedou byl JUDr. František Barvič, mezi členy patřil např. Josef Šráček, Lambert Klabusay, Leopold Prusenovský, František Buchinger, Ferdinand
Štěpán. Právě jméno holešovského učitele Ferdinanda Štěpána (1851-1903) se zapsalo do historie Čtenářského spolku,
v němž působil jako jednatel, přednášející a později i ve funkKniha přání Čtenářského spolku v Holešově
ci předsedy. V roce 1886 pak spolek u příležitosti 25. výročí z let 1868 – 1883
Pokračování
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svého založení pořádal národní slavnost, a i nadále se ve městě pola Hašlera“ a vystoupení Národního divadla brněnského. Z těchto akcí je patrné, že se lidé v tomto
dílel na všech významných kulturních a společenských akcích. Např.
roce začali pozvolna zajímat o kulturní život, i když válka ještě neskončila. Spolek i nadále působil
15. září 1889 to byla slavnost pořádaná u příležitosti vysvěcení nové
v domě pana Brančíka, spolková knihovna byla v té době uzavřena. V roce 2017 proběhla i sbírka
obecní a měšťanské školy a ve stejném roce oslavy 100. výročí naropro národní účely a zpráva o jejím pořádání proběhla i v celostátním tisku (Lidové noviny, Národní
zení Františka Palackého.
Politika). Čtenářský spolek se také přihlásil k volnému sdružení Umělecká Stráž se sídlem v OlomouNa počátku 20. století zaujímal Holešov v celostátním měřítku velmi
ci, jehož programem bylo organizování a vývoj uměleckého života v moravských městech. K této
důležité místo. Byl sídlem okresní politické správy, děkanského úřaspolupráci se připojil i Sokol. Na základě dochovaných zápisů z výborových schůzí je však patrné,
du, okresního soudu, berního úřadu, berní správy, evidence katastže se spolek v této době potýkal s nedostatkem finančních prostředků. I za těchto ne zrovna přízru, důchodového kontrolního úřadu, okresní nemocenské pojišťovny,
nivých okolností spolek řešil problém knihovny, která v té době čítala přibližně 1 000 svazků, které
cejchovního úřadu, poštovního, telegrafního a telefonního úřadu, silbyly uloženy ve skříních. Bylo zvoleno knihovní komité pro reformu knihovny, které mělo za úkol
ničního výboru, okresního četnického velitelství, notáře, tří advokátů
zlepšit činnost spolkové knihovny. Již na příští výborové schůzi (10. března 1918) byla přednesena
a asi 70 spolků. Předsedou Čtenářského spolku byl na počátku 20. stozpráva, že členové komité vybrali z knihovny 211 beletristických knih, 11 vědeckých a 21 časopisů,
letí František Rauscher, zapsáno bylo celkem 105 členů, muži i ženy.
které byly určeny k půjčování pro členy spolku. Nákup nových knih byl uskutečňován pouze z vyDne 23. ledna 1901 se v prostorách Čtenářského spolku konala schůze
braných finančních prostředků a kupovala se především díla českých autorů. Při nové otevřené
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v Holešově, který měl spojovat město s venkovem. Město v tomto
byla zřízena veřejná čítárna, přístupná všem obyvatelům, bez nutnosti být členem spolku. Výbor
roce získalo v prvním poschodí budovy nového hotelu Na Záhlinické
spolku se také usnesl získávat nové členy. Důvodem této náborové akce bylo především vylepšit
pivnici, který se nacházel na náměstí, sál s jevištěm. Čtenářský spofinanční situaci spolku. Tato akce se setkala s kladnou odezvou, spolek měl v roce 1918 celkem
lek, Podhoran a Sokol tento sál společnými náklady vybavily kulisami
114 členů. Členové spolku se ve spolupráci se Sokolem i nadále podíleli na organizování kulturních
a oponou s pohledem na Holešov od akademického malíře Františka
akcí pro veřejnost. Výbor Čtenářského spolku také na návrh dr. Krčka apeloval na zástupce Sokola,
Žůrka. Dne 3. června 1904 byly sepsány změněné Stanovy Čtenářaby při výběru filmových, divadelních a jiných kulturních představení „dbal zásad vychovávacích,
ského spolku v Holešově, které nahradily stanovy z roku 1887. V roce
národ povzbuzujících, případně vzdělávacích a ne působících jen na sensaci, nízké pudy, smyslnost
1905 se členové Čtenářského spolku společně s ostatními spolky zúapod.“.
častnili slavnostního odhalení pomníku postaveného k uctění památky
Dne 21. ledna 1919 se uskutečnila v restauraci pana Hluštíka za předsednictví Aloise Trnky valná
vojínů v napoleonských válkách (1805-1814), kteří v Holešově zemřeli
hromada Čtenářského spolku, kde byly přijaty dva návrhy výboru. První se týkal spolkové knihova byli zde pochováni. Důležitou událostí v historii Čtenářského spolku
ny, jejíž knižní fond měl být společně i se dvěma skříněmi a psacím stolem předán nově vzniklé
se stalo zřízení Havlíčkovy veřejné čítárny v roce 1906 v místnostech
Masarykově knihovně. Vzácnější knihy měly být darovány vzdělávacím ústavům. Podnětem k proČtenářského spolku (na náměstí č. p. 18), pro kterou bylo v té době
jednání tohoto návrhu se stal dopis, který zaslala Městská rada v Holešově dne 27. prosince 1918
odebíráno celkem 40 různých titulů časopisů. Čítárna byla otevřena po
Čtenářskému spolku a který byl tohoto znění: „Dle usnesení obecního výboru města Holešova
celý den, zároveň si zájemci mohli půjčovat knihy ze spolkové knihovzřizuje se obecní veřejná knihovna, jejíž nutná potřeba se všeobecně pociťuje. Aby knihovna hned
Stanovy Čtenářského spolku v Holešově
schválené 8. ledna 1905
ny a z knihovny kroužku, který byl při spolku založen.
z počátku vyhovovala všem potřebám, bylo by výhodno, kdyby spolky mající své vlastní knihovny
Ekonomický, společenský a kulturní život, který se tak slibně v Holevěnovaly je nové veřejné knihovně, pokud ovšem obsahem i formou budou knihovní komisí uznány
šově vyvíjel, byl po vypuknutí 1. světové války přerušen. Válečné útrapy a celá řada omezujících
za vhodné pro knihovnu lidovou. Městská rada obrací se tudíž na Vaši ctěnou korporaci s prosbou,
opatření v letech 1914-1918 měly negativní vliv na život všech obyvatel. Z těchto důvodů byla
abyste knihovnu dali takovýmto způsobem k dispozici. Laskavé rozhodnutí račte co nejdříve sděliti
v letech 1914-1916 přerušena i činnost Čtenářského spolku. Ovšem již na jaře 1917 se několik
obecnímu úřadu“. Druhý návrh se týkal spolkové čítárny a její provozní doby pro veřejnost. Obec
aktivních občanů v čele s dr. Krčkem zasloužilo o znovuoživení spolku. První valná hromada po
holešovská se zavázala opatřit čítárnu nejen elektrickým osvětlením, ale zajistit i dohled, topení,
znovuobnovené činnosti se konala 17. dubna 1917 v Záhlinické pivnici. V průběhu valné hromady
subvenci ve výši 200 K a uhradit případný deficit. I na dalších výborových schůzích se opětovně
proběhly volby a v souladu se stanovami byl zvolen nový výbor – starosta prof. Josef Hrdina, jedřešil odběr časopisů, přijímání nových členů a pořádání kulturních a společenských akcí ve spolunatel prof. Robert Kalivoda, pokladník učitel Rudolf Jadrníček, knihovník prof.
práci s ostatními holešovskými spolky. Bylo také nutné vyřešit otázku nové
Ladislav Jaroš, hospodář pan Kvapilík a další čtyři členové – paní Hanzlíková,
místnosti pro spolkovou čítárnu, neboť stávající nájem byl ukončen. V čerAlois Trnka, Karel Janáček a pan Šincl. Mimo jiné bylo přijato usnesení, že 22.
venci 1919 se proto čítárna přestěhovala do malého sálu v prvním patře Zádubna 1917 bude otevřena spolková čítárna na náměstí ve vedlejší místhlinické pivnice. Ovšem již v říjnu obdržel Čtenářský spolek výpověď z těchto
nosti vinárny pana Peruťky (později dům pana Brančíka), kterou dala spolku
prostor, neboť majitel chtěl tyto prostory využít pro vlastní potřebu. Spolková
k bezúplatnému užívání Kontribučenská záložna. O stavu spolkové knihovny
čítárna se tak přestěhovala do Sokolovny na balkon. V roce 1919 měl spolek
informoval ve své zprávě knihovník prof. Ladislav Jaroš: „Knihovna je uchová76 členů.
na v budově Sirotčince. V tom stavu, v jakém je, nemůže se z ní půjčovati. PoPo určitém období zvýšené aktivity Čtenářského spolku (především rok 1917třebných oprav je tolik, že nutno s nimi počkati až po válce“. Na základě této
1918) dochází k postupnému snižování počtu členů a tím i k pozvolnému úpadzprávy bylo rozhodnuto získat pro knihovnu v Holešově novou místnost. Bylo
ku, který vyústil k ukončení jeho dlouholeté činnosti. Poslední valná hromada
také rozhodnuto o spolupráci se Sokolem při pořádání uměleckých pořadů.
spolku se konala 17. ledna 1923 a po důležitých úkonech, které výbor proDům pana Brančíka (vlevo), ve kterém byla od roku 1906
Jako první se uskutečnil koncert České filharmonie, která 6. května 1917 za- Havlíčkova veřejná čítárna
vedl podle schválených stanov, byla činnost Čtenářského spolku v roce 1923
hrála Smetanovu Mou vlast. Další společnou akcí byl „Kratochvilný večer Karukončena.
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