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KNIHOVNA VE VLASTIVĚDĚ

Ve svém širokém záběru měla holešovská Městská knihovna už od pradávna i pořádání
přednášek a besed s vlastivědnou – historickou, přírodovědeckou, etnografickou - tematikou. Dokud v Holešově působil Státní okresní archiv, na který byl napojený Vlastivědný kroužek, sdružující holešovské vlastivědné pracovníky a nadšence, byla tato aktivita
knihovny v rámci města spíše doplňková. Když se ale od poloviny devadesátých let začalo připravovat stěhování archivu do Kroměříže a v roce 1997 se uskutečnilo, Městská
knihovna velmi pružně a aktivně převzala patronát nad veškerou holešovskou vlastivědou. A toto propojení se ukázalo jako mimořádně prospěšné, efektivní a plodné – pozvedlo holešovskou vlastivědu do výšin, které byly dříve nepředstavitelné. Přes vlastní
zejména prostorové problémy poskytla a poskytuje knihovna veškerou možnou věcnou
i personální pomoc vlastivědě a vlastivědcům. Laskavý tlak vyvíjený jak stávající vedoucí knihovny Irenou Železnou, tak její předchůdkyní a dobrovolnicí Jiřinou Šaškovou vedl
k maximálnímu oživení Vlastivědného kroužku, který se stal jedním z nejaktivnějších holešovských spolků, schopným pravidelně vydávat vlastní sborníky s odbornými i popularizačními články. Přitom se knihovna sama věnuje v rámci svých omezených finančních
možností ediční i autorské práci – vydání několika dílů seznamu holešovských osobností, působících v kultuře i vědě od nejhlubší minulosti do současnosti (Malý průvodce po
historii Holešova. Osobnosti) je zcela zásadním počinem, ze kterého čerpají všichni badatelé i popularizátoři. Knihovna je v rámci města garantem vedení a doplňování seznamu
a údajů o zasloužilých Holešovácích.
Podpora městské knihovny umožnila konání řady přednášek, ať už v komorním
prostředí nádherné studovny knihovny,
nebo v zámecké Sala terreně. Ze starší
generace Vlastivědného kroužku to byli
zejména Josef Svátek, Zdeněk Stojan,
Lubomír Bartošek, Miroslav Neumann,
Jaromír Gogela, Česlav Zapletal, Karel
Zahradník, Hana Strýčková, Jiří Zapletal Corda Magico
a další, kteří se věnovali jak řadě regionálních témat, tak jejich začlenění do širšího kontextu. Skupina nadšenců kolem
Jarmily Pokorné, Jiřiny Šaškové, Františka Rafaji a Luďka Maňáska založila Malé
divadlo Městské knihovny, jehož komponované literární večery přibližují posluchačům zejména významné postavy
holešovské vlastivědy, vědy a literatury.
Malé
divadlo
(2011)
S Malým divadlem spolupracuje rovněž
soubor Corda Magico, který originální autorskou hudbou doplňuje umělecký přednes
členů divadla. Vzpomínkové večery na takové osobnosti, jako byli František Alex, Zdeněk
Stojan či Lubomír Bartošek se staly skutečnými událostmi. Knihovna rovněž poskytla velký
prostor popularizaci regionální archeologie. Začalo to přednáškami nestora amatérské archeologie Dalibora Kolbingera, který metodou povrchového výzkumu zpracovává i oblast
Holešova a Holešovska. Do archeologických přednášek se zapojil později i profesionální
archeolog Jiří Janál z Národního památkového ústavu. Aktivity Ústavu archeologické památkové péče, který zpracovává záchranné archeologické výzkumy právě na Holešovsku
se staly podkladem pravidelných, každoročních prezentací jeho archeologů o archeologických nálezech a poznatcích v širším regionu. Na tyto přednášky, které vede zejména
Miroslav Popelka, se sjíždějí zájemci o archeologii z celého kraje. Holešovská knihovna
také již několikrát poskytla své zázemí pro setkání členů pobočky České archeologické
společnosti (ČAS) pro severní Moravu a Slezsko, která zde má vstřícné zázemí.

Skutečně mimořádnou spolupráci a zásadní služby poskytuje Městská knihovna současné
generaci Vlastivědného kroužku. Nejde jen o osobní angažovanost vedoucí knihovny Ireny
Železné ve vedení Vlastivědného kroužku, která mimo jiné zajišťuje veškeré agendy evidence členů, členských příspěvků a hospodaření kroužku. Všechny pracovnice knihovny
se podílejí na zajištění aktivit kroužku – ať už při organizaci přednášek, besed, vycházek,
zájezdů i při propagaci a dokumentaci aktivit kroužku. O skvělém cateringu z vlastních
kuchyní na větších akcích kroužku nemluvě – například „krajánkův koláč“ se stal pojmem pro mnoho významných českých vědců, kteří v holešovské knihovně
přednášeli. V posledních letech v knihovně vystupovali prakticky všichni aktivní členové a spolupracovníci Vlastivědného kroužku – Arnošt Pospíšil (zemřel
2021), Jiří Richter (zemřel 2020), Miroslav Olšina, Ondřej Machálek, Leona Machálková, Jan Machala, Jan
Dúbravčík, Radka Pilařová, Blahoslav Novák, Karel Bartošek, Zdeněk Smiřický, Jiří Holík. Přednášející se vě- Mgr. Miroslav Popelka, Mgr. Adam Fojtík (2018)
novali opravdu mimořádně širokému spektru témat
– od historie místní židovské obce přes historii mlynářství na Holešovsku, stavební historii Holešova, významným osobnostem Holešova, první i druhé světové válce v Holešově a místnímu odboji po folklor
a řadu dalších témat. Zajímavá byla série promítání
filmů o holešovských památkách Blahoše Nováka či
kurs čtení kurentu vedení Mirkem Olšinou.
Pro přednášky se dařilo získávat i špičkové české vědce
a popularizátory. Mimo řadu jiných v knihovně vystouIng. Karel Bartošek, Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. (2019)
pili církevní historici Tomáš Parma a Tomáš Černušák
k problematice a kontextu doby sv. Jana Sarkandra, historici Tomáš Knoz (k znovuobjevení hejtmanského meče Jana z Rottalu), Zdeněk Pokluda, Petr Pálka, Jana Petrová (k osobnosti Elvíry, princezny bavorské, provdané za Rudolfa z Vrbna), přírodovědec Dušan Trávníček (se sérií přednášek o přírodě okolí Holešova) , stavební historici Jan Štětina a Radim
Vrla, archeologové Ivana Vostrovská a Miloš Hlava (k inventarizaci obrovské archeologické sbírky holešovského muzea), folklorista Jiří Jílek, muzikoložka Jana Spáčilová (k dílu F.X.
Richtera a k barokní opeře na holešovském zámku), kunsthistorička Anna Grosová. Zcela ojedinělá
je série přednášek a prezentací
špičkové české zahradní historičky Lenky Křesadlové o holešovské zahradě a historických zahradách v jednotlivých obdobích
u nás i v Evropě.
Městská knihovna se kromě vlastní ediční činnosti aktivně podílí na
vydavatelských počinech města.
Řada publikací Knihovničky Holešovska vznikla za aktivní podpory
Představení publikace Holešov - město ve spirálách času (2018)
a účasti knihovny, tyto publikace
zde byly prezentovány a knihovnice s nimi ve vztahu k veřejnosti aktivně pracují. Zásadní
roli měla knihovna při vydání přelomové publikace, shrnující veškeré znalosti o Holešově
zejména v oblasti historie a přírodovědy Holešov – město ve spirálách času (2018). Popularizace nejen holešovské vlastivědy je rovněž velkým tématem při přednáškách a besePokračování
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dách, které knihovna pravidelně pořádá pro seniory zejména v Centru pro seniory a pro
děti a mládež. Skvělou roli hrála knihovna při covidovém lockdownu 2020-2021. Nejen
že technicky a organizačně pomáhala při organizování vlastivědných přednášek on-line
v době, kdy se nemohli lidé scházet, ale mimořádně milou a posilující akcí bylo televizní
předčítání holešovských pověstí v knihovně knihovnicí Hanou Zaoralovou, které působilo
jako vynikající vzpruha v tehdejších těžkých časech.
Opravdu neuvěřitelný rozsah aktivit a práce holešovské Městské knihovny na poli regionální vlastivědy a popularizaci vědeckých poznatků zřejmě dostatečně ocení až následující generace. V málokterém městě či obci nacházejí vlastivědní pracovníci a nadšenci tak
vstřícné, příjemné a skvělé zázemí, jako v holešovské knihovně.
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Historie aeroklubu a letiste v Holesove. Sedmdesat let od zalozeni_foto
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