Vážení členové a příznivci Castella,
holešovské památky si právě užívají své chvíle slávy. Připomeňme si alespoň
ty nejvýznamnější z nich, které se bezprostředně dotýkají zámku.
Víme, že až donedávna byl uzavřen hlavní vchod pro návštěvníky, což
zcela jistě některé z nich odradilo od návštěvy. Bylo to ovšem nutné a
potřebné k tomu, aby zámecký prohlídkový okruh mohl být doplněn o
velkou a ojedinělou historickou raritu – ukázku téměř neporušeného
barokního mostu, dochovaného jen náhodou při rozšiřování toho původního,
který byl použit jako základ pro nový.

Další, snad ještě významnější informace se týká vzácného barokního meče
Jana Rottala, který byl odznakem jeho postavení moravského zemského
hejtmana. Meč byl součástí městských muzejních sbírek, ale teprve nedávno
byl identifikován olomouckými odborníky jako jeden ze dvou hejtmanských
mečů, které se na Moravě dochovaly. Jeho význam vysvětlil holešovské
veřejnosti významný olomoucký historik profesor Tomáš Knoz na přednášce
v sala terreně zámku 15.října 2018.
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Těšíme se na Hradišťan a Jiřího Pavlicu

Vlastně jsme tomu zpočátku ani nevěřili,
že by se nám to mohlo podařit. Hradišťan a
vánoční koncert – to by bylo něco. Nu což –
alespoň to zkusíme. A zkusili jsme a udělali
jsme dobře. Hradišťan přijede 20.prosince
k nám do Holešova a naladí nás na počátku
Vánoc tím nejlepším možným způsobem –
svou hudbou.
Vánoční koncerty Castella mají již svou tradici. Všechny dosud
uspořádané koncerty byly úspěšné – snad tím, že výběrem pozvaných
umělců jsme se vždy „trefili do noty“ holešovské veřejnosti. Připomeňme si
jen pro zajímavost – s velkým úspěchem u nás v minulých letech
koncertovali sourozenci Ulrychovi se skupinou Javory, Spirituál kvintet,
kapela Františka Nedvěda a zjevně se k tomu chýlí i tentokrát – koncert je už
měsíc dopředu vyprodán!
Není jednoduché pozvat stálici této umělecké úrovně těsně před
začátkem Vánoc. Abychom uspokojili co nejvíce posluchačů, bude koncert
uspořádán ve velkém sále zámku a k jeho dokonalému zajištění jsme se
museli tentokrát spojit s Městským kulturním střediskem. V době přípravy
Zpravodaje zbývá do Vánoc ještě měsíc. Věřme tedy, že nic nezabrání tomu,
abychom je tentokrát zahájili společně s Jiřím Pavlicou a jeho Hradišťanem !
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a
netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v
počátcích jeho existence lidová tradice.
Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie
začala postupně transformovat do širších souvislostí historických,
geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na
členy souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba
Jiřího Pavlici, která zcela převládá v posledních projektech.

Vážení členové a přátelé Castella,
řada z nás se zúčastnila zářijového výletu Castella do Prahy a přivezla si
z něj neopakovatelné zážitky. Většina účastníků se již těší na další společné
zájezdy, ale chtěl bych zde připomenout i věc, nad kterou jsme se dosud
nezamýšleli, ale s níž se budeme muset nějakým způsobem vyrovnat.
Protože vedení společnosti zajišťuje všechny organizační záležitosti a
účastníci ani nevědí, že část nákladů je dotována z její pokladny, ozvaly se
z řad členstva dotazy, proč jsou poskytovány výhody i nečlenům. Ať už si
myslíme cokoliv, musíme připustit, že otázka je položena správně. Abychom
se podobným otázkám v budoucnu vyhnuli, navrhuji to nejjednodušší řešení.
Naše příjmy jsou velmi skromné a počet členů klesá přirozeným způsobem.
Není toho mnoho, co můžeme nabídnout novým členům, ale také to není tak
málo. S rozšířením členské základny by mohlo dojít i k rozšíření a
případnému obohacení spolkové činnosti v rámci kulturně vlastivědné práce,
která je tomuto společenství vlastní a netýká se jen zámku, ale celého města.
Potřebujeme někoho, kdo bude pokračovat v šíření vlastivědných informací,
vydávat Zámecký zpravodaj, případně i jinak zasahovat do regionální
publikační činnosti, aktualizovat webové stránky a podílet se na rozhodování
o zásadních problémech při pořádání zájezdů či plesů. Někdo musí také
pokračovat v psaní spolkové kroniky, shromažďovat pro ni dokumentaci,
fotografické dokumenty a vhodnou písemnou formou o tom ponechat zprávu
našim potomkům. Myslíme si, že to není zase tak málo, co po sobě
v budoucnu Castellum zanechá. A už jen z tohoto důvodu je dobré začít své
aktivity vyplněním členské přihlášky a zaplacením příspěvku.
Chtěl bych tímto i apelovat na stávající členy, aby svým vlivem působili na
ty, kteří zatím jen užívají možnosti navštívit jeden z nejkrásnějších plesů
sezóny a zúčastnit se skvěle připravených zájezdů. Nabízíme jim možnost
aktivně se na jejich přípravě podílet a uplatnit tak své schopnosti a možnosti,
o které možná jinde nemají zájem …
Přihlášky můžete poslat také prostřednictvím našich webových stránek
www.castellum-holesov.cz

Z činnosti předsednictva
Jak jistě dobře všichni víme, činnost naší společnosti nespočívá jen
v pořádání plesu a zájezdu jednou v roce. Kolem těchto a jiných aktivit se
musí zajišťovat i různé přípravné práce, bez nichž by to zkrátka nešlo.
Jednou z těchto prací byla v letošním roce i rekonstrukce našich
webových stránek, o níž jsme psali v minulém čísle Zpravodaje. Bylo nutné
změnit jejich vnější podobu, funkčnost, ale i doplnit a aktuálně doplňovat
obsah rubrik, které jsme do nich umístili. A protože žádný z nás není IT
specialistou, museli jsme si jej najít a společně nové stránky vytvořit. Na
první pohled to nevypadá jako těžká práce, ale věřte, že nás zaměstnala více
než tři měsíce, než se podařilo společným úsilím vytvořit něco, co odpovídá
našim požadavkům. Z našich řad se této práci věnovali Mirkové Dědič a
Olšina, externím spolupracovníkem byl ing.Zdeno Mihálik, který se ujal i
další správy stránek.
Mezidobí mezi plesy a zájezdy je také dobou, kdy se připravuje
Zámecký zpravodaj a koncem roku kronikář formuluje zápis do spolkové
kroniky, k němuž sbírá materiál po celý rok. Listopad je také poslední
termín, v němž je třeba připravit a vytisknout novoročenky a do tiskárny
zadat návrhy na plesové plakáty. Ale to už běží na plné obrátky i příprava
únorového plesu…
Vlastní příprava začíná vlastně krátce po plesové sezóně, kdy se sejdou
pořadatelé a pokusí se vyhodnotit všechno, co se při přípravě a průběhu
plesu povedlo nebo nepovedlo, co je potřeba příště změnit. V této
souvislosti je třeba připomenout, že už třetím rokem připravujeme ples
společně s CK Bohemian tours s.r.o. jako spolupořadatelem. A je třeba říci,
že spolupráce s jejich kolektivem je velmi plodná a přinesla do našich
představ řadu nových podnětů. Významným přínosem našeho partnera je
bezesporu zvýšená návštěvnost plesu díky propagační práci mezi jeho
klienty. Také díky tomu se náš ples stále drží na vrcholu společenské sezóny.
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