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Pokračování

První městská pobočka se otevřela ve Všetulích v budově základní školy v roce 1984, 
v červenci 1987 následovala druhá pobočka na Novosadech a v roce 1989 třetí pobočka 
na sídlišti L. Mucalíka (nyní U Letiště). Další pobočky se nacházely v místních částech Ho-
lešova – Bořenovicích, Dobroticích, Količíně, Přílepích, Rymicích, Třeběticích, Tučapech 
a Žopech. Od 1. ledna 1989 se Okresní knihovna v Kroměříži stala zřizovatelem všech 
knihoven v okrese. Z tohoto důvodu se pak všechny knihovny střediska Holešov staly po-
bočkami Městské knihovny Holešov (Horní Lapač, Jankovice, Karlovice, Kostelec u Holešo-
va, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Roštění, 
Zahnašovice a Žeranovice). Vyčleněním holešovské knihovny z Okresní knihovny v Kromě-
říži byly i knihovny Střediska Holešov v roce 1992 převedeny do majetku obcí a knihov-
ně zůstalo  šest poboček – Novosady, Všetuly, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy, činnost 
městské pobočky na sídlišti U Letiště byla ukončena již v roce 1990. 
V červenci roku 1997 městská pobočka na Novosadech, umístěná v budově DUHY, byla 
přemístěna do Domu s pečovatelskou službou, taktéž na Novosadech, která pak sloužila 
díky svému bezbariérovému přístupu především obyvatelům tohoto domu a seniorům 
z okolí. A opět stěhování v roce 2009. Pobočka na Novosadech se přestěhovala z Domu 
s pečovatelskou službou do svého dřívějšího působiště na ulici Školní (původně DUHA) 
a v roce 2010 došlo ke sloučení s pobočkou Všetuly. 

V roce 2004 se podařilo zajistit díky programu Ministerstva kultury ČR VISK3 internetové 
připojení všech poboček a z prostředků projektu „Zavedení širokopásmového internetu 
do obcí Zlínského kraje“ tyto pobočky vybavit počítači. Na všech pěti pobočkách (Novo-
sady, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy)  je dostupný veřejný internet a kvalitní bezdráto-
vé WiFi připojení, pobočka Novosady má knihovní systém Tritius. 

Knihovní fond na pobočkách je vlastní, doplněný knihami z Městské knihovny Holešov 
a z výměnných souborů z Knihovny Kroměřížska. Knihovnice na všech pobočkách zajišťují 
svým čtenářům donáškovou službu.

V roce 2002 došlo k uzavření Smlouvy o poskytování regi-
onálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí  
mezi Knihovnou Kroměřížska a Městským kulturním stře-
diskem Holešov, v rámci které holešovská knihovna zajiš-
ťuje odborné knihovnické služby pro 17 obecních knihoven 
na Holešovsku – Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kos-
telec u Holešova, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovi-
ce, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymi-
ce, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice. Regionální funkce 
knihoven jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a re-
alizovány pověřenou knihovnou – Knihovnou Kroměřížska.

✔  Poradenská a konzultační činnost
✔  Metodické návštěvy
✔  Pomoc při tvorbě a aktualizaci webových stránek  

neprofesionálních knihoven
✔  Konzultace se zřizovateli
✔  Revize a aktualizace knihovního fondu
✔  Aktualizace a technická úprava kmenového knihovního 

fondu dle potřeby a požadavků knihoven
✔  Metodická i praktická pomoc obsluhovaným knihovnám 

ve středisku při zpracování statistických výkazů. 

Shromáždění, doplnění údajů a kontrola správnosti  
a úplnosti statistických výkazů činnosti knihoven. 

✔  Nákup knihovních fondů pořízených z prostředků obce.
✔  Zpracování knihovního fondu pořízeného z prostředků obce.
✔  Zpracováním knihovního fondu se rozumí evidence, zápis 

do přírůstkového seznamu, technické zpracování  
včetně balení.

Adresa: ul. Školní 1582, 769 01 Holešov
Otevírací doba: út 8.00-11.00, 12.00-17.00 hod.
Knihovnice: Alena Hanáková
Tel. kontakt: 737 529 407
E-mail: knihovna.novosady@mks-holesov.cz

Adresa: Dobrotice č.p. 96, 769 01 Holešov
Otevírací doba: po 14.00-17.00 hod.
Knihovnice: Mgr. Milada Hyánková
Tel. kontakt: 571 160 894
E-mail: knihovna.dobrotice@mks-holesov.cz

Adresa: Količín č.p. 93, 769 01 Holešov
Otevírací doba: po 15:00-18:00 hod.
Knihovnice: Ludmila Kamencová
Tel. kontakt: 571 160 894
E-mail: knihovna.kolicin@mks-holesov.cz

Pobočka Novosady

Pobočka Dobrotice

Pobočka Količín

POBOČKY KNIHOVNY 

REGIONÁLNÍ SLUŽBY

Obsahem regionálních služeb je:

Městská pobočka Novosady

Pobočka Dobrotice

Pobočka Količín

Adresa: Tučapy č.p. 68, 769 01 Holešov
Otevírací doba: so 9:00-12:00 hod.
Knihovnice: Terezie Pospíšilíková
Tel. kontakt: 571 160 894
E-mail: knihovna.tucapy@mks-holesov.cz

Adresa: Žopy č.p. 63, 769 01 Holešov
Otevírací doba: út 15:00-18:00 hod.
Knihovnice: Jolana Valášková
Tel. kontakt: 571 160 894
E-mail: knihovna.zopy@mks-holesov.cz

Pobočka Tučapy Pobočka Žopy

Pobočka Tučapy

Pobočka Žopy

www.holesov. info



KNIHOVNY, KTERÝM POSKYTUJEME REGIONÁLNÍ SLUŽBY:

Adresa: Bořenovice č.p. 36, 769 01 Holešov
Počet obyvatel: 205, Počet svazků: 1 021
Otevírací doba: čt 17:00-19:00 hod.
E-mail: obec.borenovice@seznam.cz
Knihovnice: Miroslava Hýžová

Obecní knihovna Bořenovice

Adresa: Jankovice č.p. 101, 769 01 Holešov
Počet obyvatel: 399, Počet svazků: 1 397
Otevírací doba: čt 16:00-18:00 hod.
E-mail: knihovna@jankovice.net
Knihovnice: Jana Kučerová

Obecní knihovna Jankovice

Adresa: Lechotice č.p. 86, 768 52 Míškovice
Počet obyvatel: 412, Počet svazků: 919
Otevírací doba: út 17:00-19:00 hod.
E-mail: knihovnalechotice@seznam.cz
Knihovník: Vladimír Štefanovič

Obecní knihovna Lechotice

Adresa: Martinice č.p. 70, 769 01 Holešov
Počet obyvatel: 675, Počet svazků: 850
Otevírací doba: st 17:00-19:00 hod.
E-mail: martinice.knihovna@seznam.cz
Knihovnice: Renata Lišková

Obecní knihovna Martinice

Adresa: Němčice 68, 768 43 Kostelec u Holešo-
va
Počet obyvatel: 357, Počet svazků: 606
Otevírací doba: út 15:00-19:00 hod.
E-mail: knihovnanemcice@email.cz

Obecní knihovna Němčice

Adresa: Žeranovice č.p. 1, 769 01 Holešov
Počet obyvatel: 817, Počet svazků: 2 312
Otevírací doba: po a st 18:00-20:00 hod.
E-mail: zeranovice.k@seznam.cz
Knihovnice: Veronika Cholastová

Adresa: Roštění č.p. 144, 768 43 Kostelec u Hol.  
Počet obyvatel: 679, Počet svazků: 2 303
Otevírací doba: st 16:00-19:00 hod.
E-mail: obec@rosteni.cz
Knihovnice: Irena Zapletalová

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františ-
ka Bartoše ve Zlíně ocenily dlouholetou 
knihovnici Mgr. Jarmilu Odstrčilovou v roce 
2013 zvláštním uznáním za vynikající práci 
v Obecní knihovně Žeranovice. 

Obecní knihovna Rymice převzala ocenění 
„Knihovna Zlínského kraje 2018“, které udě-
luje Zlínský kraj a Krajská knihovna Františ-
ka Bartoše ve Zlíně. Na tento úspěch navá-
zala v roce 2019 v rámci soutěže Vesnice 
roku Zlínského kraje. Knihovna v této sou-
těži získala diplom za moderní knihovnické 
a informační služby, který byl dotován spe-
ciálním finančním oceněním Zlínského kra-
je a zároveň s tímto oceněním získala no-
minaci na Knihovna roku 2019 v kategorii 
„základní knihovna“. Slavnostního vyhláše-
ní v Zrcadlové kapli pražského Klementina 
se 3. října 2019 zúčastnila knihovnice RNDr. 
Martina Zakopalová společně se starostou 
obce Ing. Martinem Bártíkem.

V roce 2015 získala knihovnice Obecní 
knihovny Roštění paní Eva Zajícová zvláštní 
uznání za vynikající práci v knihovně, kte-
ré uděluje Zlínský kraj ve spolupráci s Kraj-
skou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.

Obecní knihovna Žeranovice

Adresa: Rymice č.p. 54, 769 01 Holešov
Počet obyvatel: 609, Počet svazků: 1 911
Otevírací doba: po 16:00-18:00 hod.
E-mail: rymice.knihovna@seznam.cz
Knihovnice: Martina Zakopalová

Obecní knihovna Rymice

Obecní knihovna Roštění

Adresa: Třebětice č.p. 51, 769 01 Holešov
Počet obyvatel: 270, Počet svazků: 789
Otevírací doba: út 15:00-18:00 hod.
E-mail: trebetice.knihovna@seznam.cz
Knihovnice: Drahomíra Pěluchová

Obecní knihovna Třebětice

Adresa: Zámčisko č.p. 350, 768 42 Prusinovice
Počet obyvatel: 1 229, Počet svazků: 3 871
Otevírací doba: út 16:00-19:00 hod.
E-mail: knihovna.prusinovice@seznam.cz
Knihovnice: Božena Hulenková

Obecní knihovna Prusinovice

Adresa: Horní Lapač č.p. 22, 769 01 Holešov
Počet obyvatel: 277, Počet svazků: 600
Otevírací doba: po a st 17:00-19:00
E-mail: obec@hornilapac.cz
Knihovnice: Miroslava Holubová

Obecní knihovna Horní Lapač

Adresa: Kostelec u Holešova č.p. 58, 768 43
Počet obyvatel: 1 024, Počet svazků: 2 373
Otevírací doba: st 16:00-18:00 hod.
E-mail: knihovnakuh@seznam.cz
Knihovnice: Hana Šidlíková

Obecní knihovna v Kostelci u Holešova

Adresa: Ludslavice č.p. 31, 768 52 Míškovice
Počet obyvatel: 502, Počet svazků: 1 022
Otevírací doba: pá 18:00-20:00 hod.
E-mail: knihovna.ludslavice@seznam.cz
Knihovnice: Renata Konečná, Jarmila Konečná

Obecní knihovna Ludslavice

Adresa: Míškovice 46, 768 52 Míškovice
Počet obyvatel: 675
Počet svazků: 850
Otevírací doba: st 16:00-18:00 hod.
Knihovník: Miroslav Zavadil

Obecní knihovna Míškovice

Adresa: Pacetluky č.p. 10, 768 43 Kostelec u Hol.  
Počet obyvatel: 233, Počet svazků: 1 198
Otevírací doba: čt 17:00-19:00 hod.
E-mail: Pacetluky.knihovna@seznam.cz
Knihovnice: Lenka Trhlíková

Obecní knihovna Pacetluky

Adresa: Zahnašovice č.p. 43, 769 01 Holešov
Počet obyvatel: 320, Počet svazků: 2 297
Otevírací doba: st 15:00-18:00 hod.
E-mail: knihovna.zahnasovice@seznam.cz
Knihovník: Vladimír Potočný

Obecní knihovna v Zahnašovicích

Adresa: Přílepy č.p. 4, 769 01 Holešov
Počet obyvatel: 988, Počet svazků: 2 621
Otevírací doba: út 14:30-16:30 hod.
E-mail: knihovna@prilepy.cz
Knihovnice: Marie Smolková

Obecní knihovna Přílepy

Oceněná Mgr. Jarmila Odstrčilová

Rymice Ocenění Rymické knihovny - Knihovna Zlínského kraje 2018

Ocenění Evy Zajícové

Vesnice roku - ocenění knihovny v Rymicích

Vyznání
Když mne chodila babička vyzvedávat ze školky v „Trnkově vile“, občas jsme se zastavili v kostele. 
Tajemné přítmí,  monumentální zdi a pilíře, probleskující zlaté ozdoby, záhadné sochy a tmavé ob-
razy, specifická vůně, ticho – to vše v malém dítěti vyvolávalo až posvátný strach, kombinovaný 
se slavnostní náladou. Když jsem se o trošku později naučil číst a několikrát přečetl všechny dětské 
(a některé i nedětské) knížky v rodičovské knihovně, rozhodla maminka, že je nejvyšší čas zapsat 
mne do veřejné knihovny. Byl jsem tak zhruba třeťák – tedy tato památná událost se odehrála asi 
před padesáti pěti lety – když mne starší sestra vzala do zámku, kde tehdy knihovna sídlila. Cesta 
po té obrovské budově se zdála nekonečná a v tom tichu, nepřístojně rušeném našimi kroky, pod 
vysokými oblouky kleneb, se mi vrátily  poněkud zdrcující dojmy z návštěv kostela. Zatahal jsem 
sestru za ruku, abychom se obrátili zpátky, ale ona, tehdy velká deváťačka, ze mne měla legraci 
a táhla mne po té dlouhé, nepřívětivé  chodbě prvního patra.  Až na druhém rohu jsme došli k vy-
sokým, hrozivým dveřím a vešli do (pro mne)  ohromné místnosti s pultem – a s prvními regály 
plnými knih. Zatímco sestra vyřizovala formality mé první dětské průkazky, vešel jsem do pralesa 
velikánských regálů, sahajících snad do nebe, křivolace a spletitě se kroutících kamsi do temných 
dálek. Ale na těch olbřímích regálech byly KNIHY. Stovky, tisíce knih, plných vůně starého papíru, 
tisku, barev, zajímavých, veselých či tajemných názvů. A najednou jsem pocítil ten strašlivý para-
dox (který jsem samozřejmě jako dítě neuměl pojmenovat, ale dobře jsem jej vnímal) – hrozivou 
cestou, plnou strachu a protivenství jsem se dostal do RÁJE.  Od toho okamžiku jsem pochopil, 
že toto místo je můj druhý domov, moje hlubina spočinutí  a největších rozkoší, tady jsem se cítil 
šťastný a přes ty pralesní regály, hrozící každou chvíli spadnout a zasypat mne hromadami knih, 
případně mne ve své spleti pohltit, úžasně bezpečný.  Od té doby to pociťuji  neustále – knihovna 
je úžasné, kouzelné místo, kde je cítit obrovské vědomí, poznání, všechny ty krásné pocity, shro-
mážděné na jednom místě, tajuplná entita. A nepociťuji  to sám. Když jsem se v dospělosti sezná-
mil s  fantasy knížkami  Terryho Pratcheta s úžasem jsem v nich četl jeho popisy knihoven, které 
definovaly to, co jsem do té doby jen tušil – knihovny jsou místy, která jsou uvnitř mnohem větší, 
než zvenku, jsou prakticky nekonečné a lze v nich roky bloudit. Obsahují nejen knihy, které jsou vy-
stavené na regálech, ale miliardy všech dalších knih, ze kterých vyvěrá taková síla, že nepřipravený 
člověk může být pohlcen. Uplynula desetiletí. Zestárnul jsem a dokonce jsem sám nějaké ty knihy 
napsal. Ale pořád, kdykoliv překročím práh knihovny (a teď je to mnohem příjemnější, pohodlnější 
a vlídnější, pro děti odpadá ten poněkud strašidelný pocit bloudění obrovskými hrozivými prostory 
zámku), podlehnu tomu knihovnímu kouzlu a pociťuju to, co jsem vnímal jako ten devítiletý kluk. 
Druhý domov, hlubina spočinutí a bezpečnosti.  Tohle zůstane už navždy a je to jeden z důvodů, 
proč jsem rád na světě.                        Karel Bartošek

Sokolský  
dům

Náměstí sv. 
Anny

Gymnázium 
L.  Jaroše

Smetanovy 
sady

Městské kino  
Svět

Holešovský 
zámek

STANOVIŠTĚ VÝSTAVY  | Po stopách knihovnictví Holešova | 

www.holesov. info

Náměstí
svobody

Náměstí Dr. E. 
Beneše  


