Vážení členové a přátelé Castella,
po delší době odmlčení jsme se rozhodli pokračovat ve vydávání
tohoto občasníku. Vítaným podnětem k tomu bylo desáté výročí trvání
společnosti. Už při přípravě slavnostního setkání členů a přátel jsme si
uvědomili, že toto období nás nutí nejen k určitému bilancování, ale i
k pohledu do budoucnosti Castella a jeho činnosti. A právě o tom
chceme také vás informovat na stránkách Zámeckého zpravodaje.
Všichni dobře víme, že hybnou silou, jakýmsi motorem činnosti
naší společnosti, byl pan Jiří Zapletal. Ten už bohužel mezi námi
není, ale pokud chceme pokračovat alespoň zčásti podle jeho představ,
musíme se postavit na vlastní nohy a rozdělit si práci, kterou dříve
zvládal on sám, mezi nás ostatní. Přestože Castellum již vlastně
splnilo část ze svých úkolů, daných stanovami, pohled do právě
uplynulých deseti let nám dává naději, že naše činnost má smysl a je
třeba v ní pokračovat. Je v tom také určitý závazek a snad mohu říci i
jistá morální povinnost nejen vůči našemu zakladateli, ale i vám všem.
Miroslav Olšina, místopředseda společnosti
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Castellum story
/Deset let – a co dál … /
Renezančně barokní budova zámku, postavená v Holešově ve
druhé polovině 17.století majitelem panství hrabětem Rottalem, tvoří
dodnes působivou historickou dominantu města. Po jeho restituování
na počátku 90.let minulého století však začala budova chátrat, neboť
noví majitelé nemohli na jeho údržbu a opravy vynakládat potřebné
prostředky a měli v úmyslu zámek prodat. Hrozilo reálné nebezpečí,
že historická budova se stane předmětem komerčního využití, z něhož
budou navíc možná vyloučeni obyvatelé města. Nespokojenost
s touto možností vyjádřila skupina místních patriotů, iniciovaná Jiřím
Zapletalem, založením společnosti, jejímž prvotním cílem bylo přimět
zastupitele k získání zámku a zahrady do majetku města. Společnost
vznikla na podzim roku 2004, dala si jméno Castellum a do svých
stanov přidala další cíle své činnosti, zejména vytvoření kulturního
centra na zámku.
Počáteční iniciativa nové společnosti snad má také svůj podíl na
tom, že v polovině března 2005 se město skutečně stalo majitelem
zámku. Již 1.května byl na podnět Castella uspořádán první Den
otevřených dveří, na kterém si mohli zájemci po několika letech opět
prohlédnout budovu a posoudit její současný stav. Přišlo jich na čtyři
tisíce. Dny otevřených dveří byly každoročně opakovány i v průběhu
rekonstrukce. Až do ledna 2009 to byla jediná možnost, kdy sem

veřejnost mohla nahlédnout, pak byly prostory přízemí a prvního
poschodí trvale otevřeny. Citlivě rekonstruované zámecké sály
nabízely skvělé prostředí pro jakoukoliv kulturní příležitost.
V souladu se svým zaměřením se také Castellum stalo dalším prvkem
na domácím podiu. Neúnavný organizátor Jiří Zapletal na něj dokázal
přivést i řadu svých pražských kolegů a obohatit tak kulturní život
města.
Svůj vztah ke kulturním a historickým hodnotám svého města
měli místní občané možnost projevit i příspěvkem do veřejné sbírky,
organizované Castellem. Z takto získaných prostředků byly například
zakoupeny hodiny do zámecké věžky a byly použity i na financování
oprav některých dalších komponentů a doplňků, mimo jiné i na
pořízení výstavních panelů, poprvé použitých na výstavě k výročí
skladatele F.X.Richtra a využívaných k dalším výstavám, pořádaných
Městským kulturním střediskem.
Přestože členskou základnu společnosti vytváří převážně její
příznivci v seniorském věku, zapojilo se Castellum i do pořádání akcí
pro širší okruh zájemců. Každoročně organizuje zájezdy na historická
místa Čech a Moravy, které získávají oblibu díky promyšlenému
výběru navštěvovaných lokalit a dokonalému organizačnímu zajištění.
Další z každoročně pořádaných akcí jsou společenské plesy. Pro
svou vysokou úroveň a dokonalou programovou přípravu se staly
jednou z nejoblíbenějších společenských událostí sezóny.
V posledních letech proto bylo nutné zapojit do jejich přípravy i další
organizace, nyní se na nich podílí také Divadlo 6.května, Technické
služby města a podnik Tepelné hospodářství.
Není možné vypsat zde podrobně všechny aktivity Castella
v uplynulých deseti letech. Přestože řada z nich byla spojena s osobou
Jiřího Zapletala, činnost společnosti zdaleka nekončí. Je ale třeba
odpovědně zvážit její další směr a přizpůsobit jej realitě, současným
potřebám a požadavkům kulturního a veřejného života města, přičemž
samozřejmě musíme vycházet z vlastních možností. Pro pokračování

v činnosti se nabízí několik alternativ, jednou z nich je i sloučení
s jiným spolkem podobného zaměření, nebo rozšíření působnosti,
spojené svým původním zaměřením příliš s budovou zámku.
Bude záležet také na představitelích našeho města, jak zhodnotí
naše působení a nakolik je budou podporovat. Záleží ale také na
každém z nás, kteří své město máme rádi, známe i jeho historii a
podobné společnosti, jako je Castellum, považujeme na jeho kulturní
scéně za potřebné a užitečné.
*
Společnost Castellum má už deset let
Ve středu 1.října uspořádalo občanské sdružení Castellum v salla
terreně holešovského zámku slavnostní setkání členů a přátel
společnosti. Pečlivě připravená akce byla připomínkou desátého
výročí trvání Castella. Návštěvníci ztrávili příjemnou hodinku ve
společnosti výtečné muziky v podání souboru Corda Magico,
doprovázející emotivně laděné vystoupení členů Castella, které
nenásilnou formou připomnělo životní i profesní peripetie zakladatele
společnosti Jiřího Zapletala. V předsálí pak na návštěvníky čekalo
pohoštění, při němž si mohli prohlédnout na několika výstavních
panelech aktivity společnosti v průběhu uplynulých deseti let.
Vyvrcholením oslav byl i následující večerní koncert sourozenců
Ulrychových a skupiny Javory beat ve vyprodaném sále kina Svět.
Občanské sdružení Castellum, jak se zdá, si našlo své místečko
v kulturním dění našeho města. Je to zajisté z velké části zásluha
prvního předsedy společnosti Jiřího Zapletala. Neměli bychom však
zapomínat ani na ty, kteří v jeho práci pokračují a snaží se udržet
směr, který při zrodu společnosti nastínil. Mezi ně patří zejména
současná předsedkyně Castella JUDr. Jarmila Pokorná.
*

Aktualita
Stejně jako každoročně připravila společnost v září jednodenní
zájezd na historická místa naší země. Letos jsme navštívili zámek
Konopiště a areál pražského Vyšehradu. Organizačně dokonale
připravená akce ve spojitosti s disciplinovanými účastníky a
nádherným počasím přinesla všem skvělé zážitky.
Zámek Konopiště

Vyšehradský hřbitov

Připravujeme
Přestože společnost Castellum uspořádala již šest společenských
plesů, nedá se v žádném případě mluvit o nějaké pořadatelské rutině,
snad jen o těžce získávaných zkušenostech. Každý ples má svoje
specifikum, každý vyžaduje důkladnou a pečlivou přípravu. Začíná se
s ní většinou už uprostřed léta o prázdninách, nebo těsně po jejich
skončení. V té době už je znám termín a musí být zajištěna hlavní
kapela. Většinou už v této době bývá dohodnuto i téma – ráz plesu,
v němž bude koncipováno předtančení i taneční vložky, samozřejmě
v příslušných kostýmech. Po několika letech exkurzů do historie
v loňském roce velmi zabodoval ples v Benátkách, letos proto
nabídneme podobnou lahůdku. Samozřejmě i tentokrát bude
připravena pro návštěvníky velká a malá tombola, i když, budeme-li
upřímní, musíme přiznat, že štědrost sponzorů se pozvolna vytrácí.

Úroveň plesů je opravdu mimořádná

*
Historické drobnosti - znáte své město ?
Víte, že
- na radnici se začalo úřadovat česky až v roce 1861 ? Do té doby
pouze německy.
- první tabulky s názvy se v ulicích objevily v roce 1889 ?
- silnice od cukrovaru k zámku byla vydlážděna malými kostkami
v roce 1928 před návštěvou T.G.Masaryka ?
- v listopadu 1938 bylo zrušeno hlášení zpráv bubeníkem, namísto
toho instalováno deset vývěsních tabulí ?
- v roce 1940 byl zaveden městský rozhlas ?
- v roce 1946 se Holešov stal mistrem republiky v české házené
mužů ?

*

Kulturní momenty roku 2014
O tom, že zámek dnes žije, dnes nikdo pochybuje. Stejně tak všichni
víme, že většinu kulturní činnosti ve městě organizuje a řídí Městské
kulturní středisko. Informace o některých kulturních událostech
letošního roku nejen na zámku vybíráme pro vás z tiskové zprávy
Mgr.Dany Podhajské.
Turistická sezona 2014 na holešovském zámku překonala rok
předešlý. Přibylo akcí, výrazně vzrostla návštěvnost, některé projekty
překročily hranice regionu a dostaly celorepublikový význam.
Od začátku dubna do konce října navštívilo zámek, kovárnu a
židovské památky přes šestnáct tisíc návštěvníků, což je o sedm tisíc
lidí více než v roce 2013. Zámeckou galerii, která hostila především
velkou výstavu Spolku výtvarných umělců Mánes a výstavu
historických hraček, navštívilo téměř jedenáct tisíc lidí. Do městského
informačního centra přišlo 28 tisíc lidí, to je o dva a půl tisíce více než
loni. Vedle největších taháků zámecké sezony, kterými byly umělecké
výstavy, výstava historických vozidel a noční prohlídky, táhly turisty
do Holešova také židovské památky. Návštěvnost synagogy, obřadní
síně a židovského hřbitov taktéž stoupla.
„Úspěch je v tom, že jsme oproti loňsku rozšířili nabídku
kulturních akcí a díky tomu dokázali uspokojit velký záběr
návštěvníků. Nemuseli jsme řešit obecně platný problém klesajícího
zájmu lidí o památky jako takové. Některé naše akce měly významný
regionální přesah a také je důležité upozornit, že jsme nezdražili,“
komentoval sezonu ředitel MKS Holešov Pavel Chmelík.
Městské kulturní středisko letos pokračovalo v tradičních
zaběhnutých akcích jako je Gulášfest nebo Festival židovské kultury,
ale zařadilo i několik novinek. Byly mezi nimi akce, které se konaly
na nově opraveném nádvoří jako byla série promenádních koncertů,
dále noční prohlídky v duchu pohádek a velká výstava historických
vozidel. Podařilo se navázat na dávnou tradici holešovských srazů
veteránů a akci povýšit na společenské setkání milovníků starých
vozidel a dávných časů. Díky dobře postavené dramaturgii zámek a
park navštívilo v den konání výstavy pět a půl tisíce lidí. Během
dvoudenní Holešovské regaty prošlo zámeckým parkem dvacet tisíc
lidí.

Obdobně vyhledávanou záležitostí byla výstava spolku Mánes,
která díky rozsahu a jedinečnosti vystavené kolekce překročila hranice
regionu a měla celorepublikový význam. Úspěch letošní sezony
ovlivnil také provoz nové Zámecké restaurace a taktéž podíl
občanských sdružení na dramaturgickém plánu jednotlivých akcí.
Městské kulturní středisko jim tímto děkuje.
Sezona 2015 začne na zámku k 1. dubnu příštího roku noční
prohlídkou, do které bude tentokrát zapojeno sedm amatérských
divadelních souborů z okolí. Večerní procházka enfiládou
historických sálů, sala terrenou, nádvořím a sklepením bude věnovaná
hraným obrazům z nejzajímavějších bodů v dějinách této barokní
památky.
Zbývá doplnit, že mimo galerie i městské muzeum, které dosud
nemá vlastní výstavní prostory, připravilo dvě zajímavé výstavy pro
milovníky historie. První z nich – Muži z Holešovska v zákopech Velké
války – poprvé ukázala na válečných frontách i vojáky rakouskouherské armády, druhá s názvem Město a výstava instalovaná
v prostorách kinokavárny městského kina byla připomínkou Hanáckovalašské krajinské výstavy v roce 1914, která ve své době rovněž
přesáhla svým významem rámec regionu.
Z mnoha hudebních vystoupení můžeme připomenout akci, která
každoročně získává na věhlasu mezi hudební veřejností – Musica
Holešov, k jejímuž lesku a úrovni přispívají hudebníci formátu
Václava Hudečka a Karla Košárka.
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Obrazová příloha
V dalších číslech bychom chtěli na tomto místě v samostatné příloze
zveřejňovat další zajímavosti z historie zámku i města a to jak slovem,
tak i obrazem (to především), takže budete mít časem po ruce jakési
album vybraných zajímavých obrázků a informací o zámku
I městě.
Začneme změnami, které nastaly v poslední době. Zámecká budova už
je několik let opět v provozu a slouží ve své nové podobě kulturnímu
vyžití nás všech, holešovských občanů. Než ale získala tento lesk,
byla několik let uzavřena před našimi zraky, protože zde probíhaly
stavební práce. Málokdo z nás měl možnost v tomto období
nahlédnout na staveniště do obnažených útrob majestátní budovy.
Proto vám zde předkládáme snímky z průběhu oprav, jak je viděli jen
stavbaři a několik málo odpovědných zástupců města.
/ vložený dvojlist - cca 7 snímků z průběhu oprav zámecké budovy /

