Vlach žil pro vlastivědu a ochotnictví

P Ř EM Y S L S P Ě V Á K

lastivěda je v Žarošicích
významně
spojená
V
s osobností tamního rodáka
Jaroslava Vlacha. Knihov
ník, historik ochotnického
divadla, bibliograf a autor tu
ristických průvodců se naro
dil před sto lety, přesněji 30.
září 1913. Za jeho práci mu v
tomto poutním místě udělili v
roce 1970 titul čestného obča
na. Syn pokrývače a sezonního dělníka se vyučil sazečem

písma v Židlochovicích. Ve
stejném městě pak s menšími
přestávkami pracoval až do
roku 1940. Později ještě na
vštěvoval v Brně pokračovací
školu pro typografy.
Od mládí v sobě měl lásku
ke knize, literatuře a divadlu.
Ještě před válkou se stal kni
hovníkem v rodných Žaroši
cích. Po ní působil v Zemské
a univerzitní knihovně v Br
ně. V roce 1947 odešel do Olo
mouce. Tam zůstal ve stej
ném oboru na obnovené uni
verzitě až do důchodu.
Doslova hýřil činností. Za
čal budovat knihovnu Slo
vanského semináře, kde se
evidovaly svazky z kateder
slovanských jazykových obo
rů. Podílel se na distribuci

Dokončení ze str. 1
Nedílnou součástí Vlacho
va života bylo ochotnictví. Ja
ko mladý divadlo sám hrál. V
roce 1934 stál u založení žarošického ochotnického krouž
ku Tyl. Ten uváděl po celém
okrese historické hry v příro
dě. Vlach ztvárnil na třicet he
reckých rolí. Zájem o tento
žánr se u něj projevil i v tom,
že sesbíral různý materiál,
který se týkal ochotníků, a vy
dal publikaci o více než dvousetleté historii žarošického
divadla.

Titulní strana publikace Ochot
nické divadlo, hudba a zpěv v
Žarošicích Foto: www.amaterskedivadlo.cz

d iv a d e l n í o p o n y a s á l y

V ŽAROŠICÍCH A OKOLf

Titulní strana publikace Diva
delní opony a sály v Žarošicích.
Foto: www.amaterskefivadlo.cz

knih mezi univerzitními ka
tedrami.
Dále
rozesílal
všechny fakultní sborníky do
mnoha zemí světa. Později
získal medaili za zásluhy
0 rozvoj vysokého školství
v Olomouci.
A dílo? Oceňované byly jeho
bibliografické soupisy okresů
Uherské Hradiště (1982), Ho
donín (1985), Gottwaldov
(dnešní Zlín; 1987). Podílel se
1 na bibliografii historickovlastivědné literatury Mora
vy a Slezska k období 1848 1960. V knihách, odborných i
populárních časopisech a no
vinách publikoval asi 500
prací z oblasti vlastivědy,
historie, národopisu, školství
či kulturní historie.
Pokračování na str, 9

Od roku 1946 spolupracoval
s časopisem Malovaný kraj.
O tři roky později začal re
digovat sborník Od Hradské
cesty. Většina Vlachových
prací se zaměřila na Hodo
nínsko a jeho rodnou obec.
V Žarošicích pořádal každo
roční vlastivědné dny. Založil
vlastivědný památník. Byl i
spoluautorem průvodců, na
příklad Slovácko (1967).
Jaroslav Vlach žil nějakou
dobu ve Šternberku, kde jed
nadvacátého června 1995 ze
mřel.

