
Místní knihovna                       

Pavla Křížkovského                         

v Holasovicích 



Obec Holasovice 

• umístění - okres Opava, kraj 
Moravskoslezský 

• obec Holasovice se nachází 
mezi městy Opava (10 km) a 
Krnov (13 km) 

• od roku 1964 integrovaná obec 

• po listopadu 1989 ji tvoří čtyři 
vesnice – Holasovice, 
Kamenec, Loděnice a 
Štemplovec 

• k 1.1.2015 evidovala obec 
celkem 1 390 obyvatel 

 

 

 

 

Popis znaku: 
 

V modrém štítě nad stříbrnou palisádovou 

hradbou se čtyřmi kůly zlatý tlapatý kříž 



Historie obce 

• první písemná zmínka o Holasovicích je z roku 1155 v Bule papeže 
Hadriána IV. 

• původní hradiště, jehož stáří je přibližně 4 500 let, bylo sídlem 
kmene Holasiců 

• od 13. století, kdy Opava získala městská práva, ztrácí Holasovice 
svůj význam 

• následně byly Holasovice v držení knížat Olomouckých, markrabat 
moravských, králů českých, knížat opavských a krnovských 

• v roce 1622 se staly majetkem knížat Lichtenštejnů a to až do do 
konce první světové války  

• po prohrané pruské válce v roce 1742 se státní hranicí s Německem 
stala řeka Opava, tekoucí podél Holasovic 

• po 2. světové válce bylo území za řekou přiděleno Polsku, ale 
hranice byla posunuta až za holasovský katastr 

 

 



Obec Holasovice 

    Pamětihodnosti: 
 

• zámeček Loděnice 

• eneolitické sídliště a slovanské 
hradiště 

• barokní sýpka 

• fresky Valentina Držkovice 

    (10.2.1988 – 27.20.1969), 
českého malíře a grafika, na 
budově knihovny 

• rodný dům Pavla 
Křížkovského, na jehož místě 
nyní stojí knihovna 

 



Pavel Křížkovský 

 

 

 

• narozen 9.1.1820 v Holasovicích 

• hudební skladatel, sbormistr a 

katolický kněz 

• pod jeho řízením zpíval                          

v klášterním kůru i mladý Leoš 

Janáček 

• zemřel 8.5.1885 ve 

Starobrněnském klášteře 

 

 

 



Historie knihovny v datech 

• založena po 1. světové válce 

(přesné datum není známo) 

• 21.12.1946 rozhodl MNV o 

zřízení knihovny v rodném 

domě Pavla Křížkovského 

• v roce 1947 byla knihovna do 

domku přestěhována 

• od 1.9.1967 fungovala 

knihovna jako knihovna 

středisková se sedmi 

pobočkami (Brumovice, 

Kamenec, Loděnice, 

Neplachovice, Skrochovice, 

Štemplovec a Úblo) 

 

 



Historie knihovny v datech 

• v roce 1969 byla knihovna 
přejmenována na knihovnu 
Pavla Křížkovského 

• v roce 1974 se do střediska 
začlenila knihovna v Táboře.  

• v roce 1976 došlo k 
reorganizaci – spojilo 
se středisko Holasovice se 
střediskem Mladecko 

• vedoucí knihovny se stala 
Marie Šatná 

• nové knihy pro knihovnu 
nakupovala a zpracovávala 
Okresní knihovna v Opavě 

 



Historie knihovny v datech 

 

• od roku 1997 pověřena 
střediskovou funkcí pro 16 
knihoven (Mladecko, 
Bohdanovice, Bratříkovice, 
Brumovice, Deštné, Dolní 
Životice, Hlavnice, Hořejší 
Kunčice, Jakartovice, 
Kamenec, Lhotka, Litultovice, 
Neplachovice, Skrochovice, 
Štemplovec a Tábor) 

• od 1. ledna 1997 se knihovna 
stala organizační složkou 
Obce Holasovice 

 



Historie knihovny v datech 

 

• v roce 1998 ukončila činnost 
knihovna v Bratříkovicích 

• v roce 2000 se ke středisku 
připojila knihovna Velké 
Heraltice a její tři pobočky 

• v roce 2003 se připojila      
knihovna Stěbořice, její                       
pobočka Jamnice a knihovna 
Úvalno 

• v roce 2007 se připojila 
knihovna v Novém Dvoře 

• v roce 2013 byla uzavřena 
pobočka Skrochovice 

 



Rekonstrukce knihovny 2010 - 2012 



Rekonstrukce knihovny 2010 - 2012 



Současnost - knihovna v číslech 

 

Knihovna v číslech                  
(bez poboček): 

 

Statistika 2014 

 
Knižní fond:                       15 747 

Čtenáři:                                  384  

Návštěvníci:                        7 055 

Výpůjčky:                          25 884    

Kulturní akce:                           24                                        



Současnost – knihovna v číslech 

Regionální funkce:     
 

                                                            

• od roku 2002 pověřená 
knihovna 

• v současné době obsluhujeme 
ve svém regionu 11 obcí  

• 22 neprofesionálních 
knihoven, včetně svých 
poboček 

• v roce 2014 se nám podařilo: 

     - zpracovat celkem 4 358 knih 

     - vyexpedovat 157 souborů, ve   

       kterých bylo  9 865 knih 

 



A kultura? Snažíme se!                           

Posloucháme poety … 



Odborné přednášky … 



Tvoříme s dospělými … 



ale i s dětmi … 



Soutěžíme !!! 



A vystavujeme, vystavujeme,                   

vystavujeme … 



Co říci závěrem? 

Snad jen krátký vtip … 

   Jede knihovnice           

ve čtvrt na sedm ráno 

na kole do práce a 

potká ji jeden z 

obecních zastupitelů.           

S údivem se jí ptá: 

„Proč jedeš do práce 

tak brzy, vždyť 

půjčujete až od 

devíti!“ 



Děkuji Vám za pozornost! 

Holasovice 2015 


