Venkovní opravy zámku jsou dokončeny
V lednu letošního roku začala poslední etapa opravy fasád a střešní krytiny zámku, prováděná
místní firmou RAPOS. Přestože se v průběhu roku vyskytly problémy a bylo nutné zajistit pokrytí
neplánovaných investic, které přineslo restaurování oken zámecké kaple, opravy probíhaly
v souladu s plánem. V letních měsících bylo také dokončeno nové oplocení zámecké zahrady od
Partyzánské ulice.

V zámecké zahradě musel být z bezpečnostních důvodů proveden veřejností kritizovaný zásah –
skácení buku červenolistého, který byl téměř neodmyslitelnou součástí zámecké siluety při pohledu
ze zahrady. Od jara probíhala diskuse o připravované rekonstrukci druhého zámeckého poschodí.
V září bylo demontováno lešení a celá budova zámku mohla konečně zazářit ve své definitivní
podobě. Hodnotu a způsob prováděných oprav snad nejlépe vyjádřil Národní památkový úřad
návrhem na cenu Patrimonium pro futuro za rok 2016.
M.O.
Zájezd do Znojma

Stejně jako každým rokem jsme dlouho vybírali cíl našeho letošního zájezdu. Nakonec jsme se
sjednotili na návrhu, který se nám zalíbil nejvíce – navštívíme Znojmo a prohlédneme si jeho
historické památky. Termín byl stanoven na druhý zářijový víkend – sobotu 9.září. Program byl
tentokrát volnější a bylo ponecháno na účastnících, aby si jej upravili podle svých schopností a
nálady.
Vyrazili jsme brzy ráno. Program byl bohatý a každému ponechával
prostor na výběr toho, co je mu blízké. Krátké zastavení autobusu u
louckého kláštera na okraji města nám umožnilo prohlédnout si
repliku hromosvodu Prokopa Diviše a odvážlivci mohli ochutnat
první z nabízených burčáků, případně si zakoupit kvalitní vína.
Záměrně jsem použil výraz odvážlivci, neboť dalším naším cílem byl
nový znojemský pivovar, jehož prohlídka byla korunována
ochutnávkou jeho produkce.

Nevelký pivovar je vybaven moderním zařízením a jeho vedení tvoří poměrně mladý pracovní
tým. Ochutnávkou jsme se ujistili i o kvalitě jeho práce.
Většina účastníků si nenechala ujít návštěvu hradu, postaveného na místě, které pro něj vybral
moravský kníže Konrád I. a kde v roce 1437, v době husitských válek, zemřel císař Zikmund.
V muzeu jsme pak obdivovali salonky raně novověké společnosti, vybavené dobovým nábytkem a
orientálními sbírkami. Rotundu sv.Kateřiny, která je součástí hradního komplexu , jsme bohužel
mohli obdivovat pouze zvenčí, neboť v době naší návštěvy byla z provozních důvodů uzavřena.
Po prohlídce centra města a případném občerstvení měli zájemci – zejména ti zdatnější - možnost
nevšedního nahlédnutí do znojemského podzemí. Labyrint chodeb a sklepů, připomínající slavnou
minulost Znojma, byl místem úkrytu a jedním z důmyslných obranných prvků místních obyvatel
v dobách nebezpečí.

Síť důmyslně propletených chodeb je dlouhá celkem 25 km a vznikala ve 13. – 17.století.
Potřebnou atmosféru současnému návštěvníku dodá zvláště expozice nazvaná Tajemné podzemí,
v níž jsme mohli nahlédnout do dílny alchymistovy, vězeňské kobky nebo na kostlivce
v rozpadajících se rakvích. Zájem o podzemí byl velký, takže prohlídku jsme museli absolvovat ve
dvou skupinách.

Díky triumvirátu členek předsednictva – Jarce Pokorné, Jiřince Šaškové a Mirce Čuprové - byl
zájezd dokonale organizačně připraven. A právě proto přijel zpět do našeho mateřského města
v plánovaných večerních hodinách autobus naplněný do posledního místa spokojenými účastníky.
M.Olšina
V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí 2. poschodí zámku se v současné době řeší otázka
optimálního využití těchto prostor. Vedení Castella podpořilo požadavky městské knihovny
a muzea stanoviskem, zaslaným městské radě. Z dopisu vyjímáme:

Městská rada Holešov …
Vedení Castella je seznámeno se současnou situací i s možnostmi, které jsou k dispozici. Jsme
si vědomi toho, že rozhodování nebude jednoduché, ale mělo by v prvé řadě respektovat požadavky
subjektů, o něž se jedná, tedy muzea a knihovny. Podporujeme v tomto směru návrh Mgr.Ondřeje
Machálka na dislokaci místností ve druhém patře zámecké budovy, který umožní toto podlaží
využívat několika subjektům optimálním způsobem, přičemž některé jejich funkce budou zachovány
na dosavadních místech. Jedná se zejména o knihovnu, u níž nejfrekventovanější provoz bude
zachován v budově na náměstí. Navíc se v prostorách druhého poschodí nabízí možnost zřízení
muzea hudby jako instituce, která přesahuje svým významem hranice regionu i kraje.
Doporučujeme při rozhodování respektovat i usnesení komise památkové péče a letopisectví,
s jehož závěry v celém rozsahu souhlasíme. Nabízené řešení dislokace místností navíc pozitivně
ovlivní i možnosti řešení prostorových problémů některých dalších institucí spravovaných městem.
Věříme, že rada zváží všechny skutečnosti a možnosti, které se nabízejí a rozhodne tak, aby
všechny subjekty, o kterých se jedná, mohly i nadále bez překážek pokračovat ve své činnosti a
v nových podmínkách ji ještě podle aktuálních možností rozšiřovat.
JUDr.Jarmila Pokorná

předsedkyně z.s.Castellum

Jak pracuje předsednictvo
Z toho, že společnost Castellum připravuje pravidelně každoročně jen dvě až tři velké akce, by se
mohlo zdát, že předsednictvo je většinu roku bez práce. Snad vás těchto několik řádků přesvědčí o
tom, že tomu tak není. Co jsme tedy vlastně letos dělali?
První dva měsíce v roce byly zcela ve znamení našeho plesu. Na obcházení sponzorů, zajištění
příspěvků do tomboly a další organizační práce, bez nichž by ples mohl vypadat jako venkovská
tancovačka, se podíleli všichni členové předsednictva. Hosté, kteří náš ples navštíví, od nás tradičně
očekávají standard, jemuž jsme už od počátku nasadili vysokou laťku. V tomto období těsně před a
po plesu se předsednictvo scházelo na pracovních schůzkách téměř každý týden.
Na schůzce 20.února jsme podrobně vyhodnotili přípravu a průběh plesu a shodli se na jeho
pořádání v následujícím roce. K tomu však bylo třeba už nyní zajistit produkci hudebních skupin,
které jsme vybrali pro účinkování v jednotlivých sálech a samozřejmě objednat i zámecké sály.
Březnová schůzka byla věnována přípravě programu členské schůze, kterou jsme připravili na
24.dubna v Drive Clubu v budově kina Svět. Na ní ve svém projevu nastínila předsedkyně JUDr.
Jarmila Pokorná další směřování činnosti spolku. Měsíc květen znamenal pro Castellum převzetí
dotace od města z tzv.Akce milion, ale zejména osobní úspěch naší předsedkyně Jarušky Pokorné,
která byla jmenována Osobností města za rok 2016.
Oslavy však netrvaly dlouho a červen byl zase
ryze pracovní. Plánovali jsme druhou každoroční
akci – zájezd. Bylo třeba vybrat vhodné místo
s historickými památkami, které zaujmou alespoň
většinu účastníků. Vhodnou volbou pro letošní rok
se ukázalo Znojmo.
V červenci byl připraven a vydán další Zámecký
zpravodaj s přílohou a také byla dokončena a
vytisknuta spolková kronika, zahrnující léta 2004 –
2016. V měsíci srpnu se připravovalo všechno pro

zdárný průběh blížícího se zájezdu, zajišťovaly se termíny prohlídek a návštěv historických
objektů. Nezbytná byla také propagace zájezdu pro širokou veřejnost. O tom, že byl úspěšný, si
můžeme přečíst samostatnou zprávu.
V letošním roce – stejně jako v minulém – pořádáme předvánoční koncert, pro který jsme tentokrát
vybrali oblíbeného Františka Nedvěda a jeho skupinu Tiebreak. I pro toto vystoupení bylo potřeba
zajistit všechny potřebné organizační náležitosti. V tomto čase již ale narůstají starosti s přípravou
únorového plesu, dokončuje se další číslo Zámeckého zpravodaje, k němuž patří v tomto období
kromě samostatné přílohy i tradiční novoročenka, plakát na ples je již připraven, stejně tak i
pozvánka. Všechno je naše vlastní práce.
Toto je tedy průřez celoroční činností předsednictva spolku, která se – s malými obměnami –
opakuje každým rokem. Zdá se vám ještě teď, že předsednictvo celý rok nedělá nic?
M.O.

Připravujeme další – již desátý – ples
Společnost Castellum Holešov spolu s holešovskou cestovní kanceláří Bohemian tour připravuje
třetí společný ples, tentokrát s názvem Keltský ples. Pro naši společnost je to v pořadí už ples
desátý. Dramaturgie se ujala Vlaďka Dvořáková, kterou jsme oslovili, a která v úvodním
vystoupení bude vycházet z irských a skotských legend.
S irskými tanci pak vystoupí tanečníci z Brna, v malém sále se představí kapela s irskou hudbou,
velký sál rozezní Marathon Band Dušana Mathona. Na hosty plesu bude čekat bohatá tombola,
příjemné prostředí a taky možnost přijít nejen v klasické večerní toaletě, ale třeba v kostýmu
typickém pro Irsko či Skotsko. Budou vítáni i ti, kteří oživí svůj klasický oblek či šaty doplňky se
zeleným irským trojlístkem nebo skotskou kostkou-tartanem. Keltský ples se uskuteční v sobotu 3.
února 2018 ve všech prostorách holešovského zámku a my všichni se na jeho průběh i setkání se
všemi nám milými hosty moc těšíme.
J.Pokorná

Předvánoční koncert Františka Nedvěda a skupiny Tiebreak
Společnost Castellum úspěšně rozvíjí tradici předvánočních
koncertů. V letošním roce pořádala již třetí v pořadí a vyprodaný
sál svědčil o uvážlivém výběru účinkujících. František Nedvěd
se svou skupinou dokázal v řadě jiných koncertů adventního
období zaujmout důstojné místo. Málokdo by věřil tomu, že
František v září letošního roku oslavil své sedmdesáté
narozeniny. Musíme jen obdivovat jeho elán a pracovní
výkonnost. V prosinci má totiž mimo Holešova ještě dvanáct
koncertů v Čechách, na Moravě, ale i ve slovenském Pezinku.
Páteční koncert byl podle očekávání vyprodán a dlužno říci,
že výkon hudebníků tomu odpovídal. Viděli jsme zde již řadu
pražských umělců, pro které je Holešov již téměř na
Ukrajině a úroveň jejich vystoupení je podle jejich názoru
dostačující pro nás, moravské venkovany. František Nedvěd a jeho muzikanti však nic
neodbyli.

Svým nasazením a přesvědčivým výkonem dokázali zpočátku tradičně chladnější obecenstvo
rozehřát až k závěrečnému vynucenému přídavku a sborovému spoluúčinkování celého sálu
při zpěvu „Stánků“. Celý koncert moderoval inteligentním a vtipným způsobem sám
František, jemuž občas zdatně sekundoval i jeho syn Vojta a oba další muzikanti. Spokojené
tváře odcházejících návštěvníků svědčily o tom, že se pořadatelům podařilo připravit náladu
nadcházejícího vánočního období.
MO
Kultura na zámku v roce 2017 - velmi stručný přehled přehled
Společenská sezóna na počátku roku znamenala také přehlídku tmavých obleků a večerních toalet
na tradičních plesech, z nichž svou úrovní přesáhly standard zejména Reprezentační ples města a
ples Castella, CK Bohemian tour a ZUŠ F.X.Richtera s tématem Barvy a vůně Španělska.
Zámecké sály jsou mimořádně vhodným a atraktivním prostředím pro pořádání výstav výtvarných
umělců. Letos patřila mezi ty nejvýznamnější výstava díla Andy Warhola, ale velmi úspěšná byla i
každoroční přehlídka prací místních výtvarníků s názvem Letní iluze.

Co by byl zámek bez hudby? Z hudebních vystoupení vybíráme:






Slavnostní novoroční koncert Holešovského komorního orchestru Ivo Kurečky
Koncert houslistky Esther Yoo a Czech Virtuosi – zahájení festivalu Musica Holešov
Epoque Quartet a Dasha – v programu festivalu Musica Holešov
Svatováclavský koncert ke Dni české státnosti – HKO Ivo Kurečky
Koncert Moravské filharmonie Olomouc

Mimo projektu Musica Holešov byla zde i řada jiných každoročních akcí, jakými je Letní škola
barokní hudby se svými komorními a kantátovými koncerty, festival folkové hudby Toulavej, nebo
oblíbený Bluesový podzimek. Z vystoupení na zámeckém nádvoří je třeba jmenovat především
koncerty Big bandu Josefa Hájka s pravidelným hostem Peterem Lipou.
V prostorách zámecké zahrady byla stejně jako každým rokem pořádána výstava automobilových
veteránů a především Holešovská regata, z níž se stává pojem, známý po celé republice.
MO

Hudební skupina „Corda magico“
patří již neodmyslitelně ke koloritu Holešova.
Pravidelně se zúčastňuje kulturního dění ve městě,
ať již při přednáškách, dobročinných akcích,
vernisážích a v neposlední řadě okořeňuje svou
přítomností (a skladbami Nelly Billové) i plesy
spolku Castellum Holešov.
Z bohaté škály a pestrosti aranže plesů nelze
nevzpomenout v minulosti uvedený Barokní ples,
Benátský ples či živelný Ples španělský z loňské
sezóny. A vy se již můžete těšit na realizaci
letošního záměru pořadatelů shrnutého do názvu
Keltský ples.
Jak již sám název napovídá, máte se skutečně na
co těšit. Skladby s názvem Irish dance či Shemrock budou provedeny nejen na kytary, ale i na
irskou flétnu, či zpívány krásným altem se sametovým nádechem. Takže - jste všichni srdečně
zváni.
Sylvie Šimečková, Nelly Billová

Stalo se v prosinci – střípky z historie města
1886 – 16. prosince zemřel ve svém domku na Plačkově ve věku 45 let Josef Drásal, známý
hanácký obr. Měřil 232 cm a vážil 186 kg.
1907 – 21. prosince zemřel děkan holešovský P.Eduard Wolff, vlastenec a lidumil.
1918 – ve dnech 3. a 4. prosince proběhl ve městě protižidovský pogrom, jehož se zúčastnili i
příslušníci vojska. Mimo vyrabovaných domů patřily mezi jeho následky i dva zmařené lidské
životy.
1921 – 10. a 11. prosince se uskutečnil pěvecký festival Podhoranu na oslavu 60. výročí trvání
spolku, mimo koncertů i slavnostní schůze s výstavkou poválečné činnosti.
1924 – 5. prosince počaly vycházet Holešovské listy, noviny směru národně -socialistického.
1924 – v noci z 30. na 31. prosince byla vyloupena pokladna poštovního úřadu. Lupiči odnesli
50.276 Kč na hotovosti a pošt.známky v ceně 84 Kč.
1995 – 24. prosince zemřel v Berouně hudební skladatel, pedagog a publicista, holešovský
rodák Jan Schneeweis, žák J.B.Foerstera. Známé jsou jeho úpravy lidových písní z Valašska
(Holešovska, Zlínska, Rusavy).
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Příloha

Aeroklub a zámek v poválečných letech 1945 – 1948
Holešov nemá takové letecké tradice jako třeba Kroměříž, která se chlubí leteckou exhibicí jednoho
z průkopníků našeho letectví Ing. Jana Kašpara z roku 1911. V Holešově se podařilo profesoru
gymnázia Hynku Šulákovi vzbudit zájem o letecké modelářství, díky němuž byla založena
v listopadu 1937 místní odbočka Masarykovy letecké ligy, ale přestože už v roce 1930 byl
uspořádán v našem městě letecký den, počátky organizovaného létání jsou spojeny se založením
Aeroklubu Holešov.
Holešovský aeroklub, založený na přelomu let 1945/1946, byl také
jedním z prvních spolků, který po skončení války využil k prezentaci
své činnosti prostor zámeckých sálů. Již koncem roku 1945 uspořádal
na zámku propagační leteckou výstavu, které dominoval skutečný
výcvikový kluzák umístěný uprostřed velkého sálu. Druhá propagační
výstava byla zahájena v zámecké sala terreně 1. září 1946. Téhož dne
se za velké účasti obecenstva uskutečnil branný a letecký den s možností zúčastnit se vyhlídkových
letů. Lesku této akci dodala i účast významných osobností na slavnostním zahájení před radnicí a
defilé vojska před tribunou se zemským vojenským velitelem divizním generálem Zdeňkem
Novákem.

V únoru 1947 byl na zámku uspořádán I. reprezentační letecký ples. Na dochovaných fotografiích
můžeme vidět sál před začátkem plesu. Přes poměrně jednoduchou výzdobu byl ples podle
vzpomínek účastníků noblesní záležitostí zejména díky přítomnosti několika zahraničních letců ve
slavnostních uniformách.
Na dalších snímcích je opět sál, připravený na druhý letecký ples v roce 1948. Není bez
zajímavosti, že středem jeviště byl ponechán průchod do zadního sálu, po jehož obou stranách byly
na jevišti stoly pro hosty. Podium pro hudebníky bylo naopak na protější straně sálu vedle hlavního
vchodu.
I. propagační letecká výstava v roce 1945 – velký sál zámku

Kromě ukázek z činnosti leteckých modelářů Aeroklubu mohli návštěvníci obdivovat i autentické
součásti výstroje válečných pilotů, které přivezl na výstavu škpt. Robert Osenský, příslušník 312.
perutě RAF z Velké Británie, který pocházel z Holešova. Nechyběl zde ani nafukovací člun pro
případ seskoku padákem nebo nouzového přistání na moři.

II. propagační letecká výstava v září 1946 – zámecká sala terrena

I. reprezentační letecký ples 1947

II. reprezentační letecký ples v roce 1948

Pokusme se nyní, při pohledu na historické snímky a podpisy hostů představit si atmosféru oné
poválečné doby, plné budovatelského nadšení a nadějných představ o budoucnosti naší republiky.

Fotografie pocházejí z pozůstalosti zakládajícího člena Aeroklubu Holešov pana Jaromíra
Stokláska.
M.Olšina

