Vážené členky, členové a příznivci Castella,
i když půl roku je zdánlivě dlouhá doba, někdy zkrátka na přípravu nového
čísla našeho Zámeckého zpravodaje nestačí. Každý z členů má i své další
povinnosti, ale také se snažíme, aby informace, které dostáváte tímto
způsobem, byly co nejaktuálnější. Proto čekáme někdy až do poslední chvíle,
jak dopadne jednání o připravovaných akcích, nebo co je nejžhavější
novinkou na poli historického bádání v našem městě. A věřte, že se toho
děje kolem nás opravdu hodně, aniž bychom si to stačili uvědomit. Můžeme
mít ale alespoň dobrý pocit z toho, že členové Castella se podílejí na přípravě
významných kulturních
projektů, o nichž veřejnost
zatím možná ještě ani
neví. Jedním z nich je
připravované
vydání
reprezentační publikace o
historii našeho města, o
němž se uvažuje už hodně
let, ale teprve nyní
dochází k jeho realizaci.
Z dalších aktivit zde
uvedeme
snad
jen
spoluúčast na výstavě dokumentů o historických událostech v našem městě
v letech, končících osmičkou. O ostatních aktivitách našeho spolku se
dočtete na dalších stránkách.
MO

Dotace – Akce milion

Stejně jako už několikrát obdrželo Castellum i v
tomto roce v rámci Akce milion od města dotaci
5.000,- Kč na svou činnost.
Děkujeme městu za tuto částku, která přispěje ke
zkvalitnění našich akcí a věříme, že v příštích letech
dosáhneme i většího uznání našeho snažení o
obohacení místní kulturní scény.
MO

Keltský ples
Společnost Castellum Holešov spolu s holešovskou cestovní kanceláří
Bohemian tour uskutečnila již třetí společný ples, tentokrát s názvem Keltský
ples. Pro naši společnost to byl v pořadí už ples desátý. Dramaturgie se ujala
Vlaďka Dvořáková, kterou jsme oslovili, a která s námi nacvičila úchvatný
irský tanec a krásnou skotskou píseň. Pořadem i provázela. S irskými tanci
pak vystoupili také tanečníci z Brna, v malém sále se představila kapela s
irskou hudbou, velký sál rozezněl Marathon Band Dušana Mathona. Na
hosty plesu čekala bohatá tombola, příjemné prostředí a taky možnost přijít
nejen v klasické večerní toaletě, ale třeba v kostýmu typickém pro Irsko či
Skotsko. Keltský ples se uskutečnil v sobotu 3. února 2018 ve všech
prostorách holešovského zámku, navštívilo ho asi 350 hostů, kteří byli
očividně spokojeni a snad přijmou pozvání i na naše plesy další.

Nálada účinkujících i návštěvníků Keltského plesu byla skvělá

Založení aleje partnerských měst a osobností města Holešova
Taky já jsem se zúčastnila 13. května v překrásně prosluněném nedělním
dopoledni pochodu zámeckou zahradou. Za doprovodu dechové hudby,
podmanivého zpěvu členek Sokola a jeho členů oděných do slušivých
sokolských krojů dorazili jsme v průvodu na okraj zámecké obory, kde nás
čekalo překvapení. Nově
založená lipová alej
partnerských měst a
osobností našeho města.
A u každé nově zasazené
lípy štítek s názvem
partnerského města a
pak dále u jednotlivých
lip i štítky se jmény
osobností
Holešova,
občanů, kteří byli v
jednotlivých
letech
oceněni městem za svoje
působení a aktivity.
Připraveny byly i rýče, kterými jsme se pustili do zahrnování hlíny u
vysázených stromů. A vzpomněli taky na ty, kteří už mezi námi nejsou. Moc
nás těší, že z občanů, kteří byli oceněni jako osobnosti města a mají v aleji
svou lípu, pracují nebo pracovali tři z nich v předsednictvu společnosti
Castellum Holešov. Byl to JUDr. Lubomír Bartošek, Miroslav Olšina a já.
Ať lipová alej přináší radost všem, kteří zde budou procházet.
Jarka Pokorná

Členská schůze společnosti Castellum Holešov a členské příspěvky
Konání členské schůze společnosti Castellum Holešov se v tomto roce
přesouvá do podzimního období. Schůze se bude konat koncem září nebo
začátkem října, pozvánku s konkrétním datem konání obdrží všichni členové
zavčas. Na této schůzi budou vybírány i členské příspěvky. Členské
příspěvky však můžete zaplatit už teď, a to buď bezhotovostně ve prospěch
účtu číslo 35-4256360227/0100, nebo v hotovosti v Městské knihovně
Holešov, Nám. Dr. E. Beneše 17, v přízemí budovy.

Zájezd Castella do Prahy
Ve dnech 7. až 9. září 2018 pořádáme již desátý výlet za památkami naší
vlasti. Tentokrát se chystáme navštívit Prahu a její pamětihodnosti. Jedná se
o třídenní zájezd, ubytování zajištěno v blízkosti Karlova mostu v Charles
Bridge Apartments. Cestujeme vlakem a proto je z pochopitelných důvodů
počet účastníků limitován.
Bohužel – ještě než jsme stihli tuto informaci oznámit na stránkách našeho
Zpravodaje, vytratila se její aktuálnost a zájezd je již zcela obsazen. Proto
tuto zprávu berte jako snahu o informovanost našich členů, nikoliv jako
pozvánku.
Pravděpodobný program zájezdu:
Pátek 7.září: odjezd 7,16 hod. – Praha 11,00, ubytování, procházka po
Karlově mostě, Betlémská kaple, Havelský trh, Václavské náměstí
Sobota 8.září: návštěva Kramářovy vily, Pražský hrad, Petřín, Strahov, kostel
P.M.Vítězné, večer návštěva Stavovského divadla
Neděle 9.září: Židovská čtvrť, Staroměstské náměstí, Náměstí republiky
s prohlídkou Obecního domu, odpoledne odjezd domů, návrat 18,09 hod.
*
Po celou dobu pobytu jsou zajištěny kvalitní průvodcovské služby .
Podrobnější program obdrží účastníci zájezdu při odjezdu do Prahy.
Cena za ubytování, cestovné (společná jízdenka) a vstupné do divadla bude
cca 2.000 Kč. Ostatní nutné výdaje (vstupné do památkových objektů) a
stravování si hradí účastníci sami.
Připomínka - nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz případně průkaz
ZTP a svou jednu malou fotečku na případné vystavení slevové průkazky.
Na viděnou s účastníky zájezdu se těší členové předsednictva společnosti
Castellum Holešov.

Blahopřejeme
Jedním ze zakládajícich členů Castella je i Jaromír
Gogela ml. , který letos slaví životní jubileum.
A léta běží...1948-2018
Bylo to jednoho dne 20.6.1948, kdy nad městem
zakroužil čáp, odletěl do Zlína, kde se narodilo krásné
miminko-chlapeček, kterému dali jméno JaromírMireček. Donesl ho do ulice Národních bojovníků č.p.
1124 šťastným rodičům Heleně a Jaromíru Gogelovým.
,,Místa, jež bylo ti dáno, napříště vždycky se drž!" Tento Ovídiův citát lze
bezesporu uvést jako vzpomínku na profesora Jaromíra Gogelu staršího,
holešovského rodáka, badatele, básníka, Čestného občana města Holešova.
A jeho narozený syn bude mít ve svém milovaném tatínkovi vzor po celý
život. Vedl ho ke vzdělanosti, lásce k přírodě, umění a historii.
A malý Mireček rostl, začal navštěvovat základní školu (tehdy působila v
dnešním gymnáziu). Po té studoval gymnázium, lidovou školu umění, kde
hrál na housle a doma se učil na klavír. Celou základní i středoškolskou
docházku prožil tedy v jedné budově. Maturitu složil v roce 1966 a začal
studovat na Univerzitě v Brně (dnes Masarykova) odbornou biologii).
Slavnostní promoce a radost rodičů proběhla v roce 1970.
Z Vyškova, kde pracoval v Okresním muzeu, se vrací do Holešova a začíná
opět v boudě s věží - na gymnáziu v Holešově, kde stráví celý svůj profesní
život. Učil dobře tu svoji biologii, protože 8 let dělal zástupce ředitele školy.
Se studenty si vždy velmi rozuměl (stejně jako jeho tatínek - oblíbený
profesor tohoto gymnázia) a studenti mu udělili v roce 2002 slavnostní titul učitel roku.
....víš, kde nejkrásněji slunce svíti, a kde z jara nejvíc voní kvítí.
Víš, v kterém koutku je jako v ráji? Nevíš - řekneme ti: v tvém rodném kraji,
na milované chaloupce, v milované přírodě.
Dnes dostáváš se k zajímavému místu v knize života již k 70.listu.
Proto nejen dnešní den oslavuj. Je přece stále důvod proč se smát,
pořádně se zaraduj - toť recept, jak být dlouho živ a zdráv.
Přejeme ti hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné,
hodně lásky, protože jí je málo a hodně všeho co by za to stálo.
Tvoji kamarádi a všichni členové Castella.

Pozvání na předvánoční koncert

Castellum Holešov spolu s MKS Holešov
bude opět pořadatelem vánočního koncertu,
tentokrát ve velkém sále zámku.
Dne 20. prosince 2018 Holešov navštíví
Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
Toto originální ojedinělé hudební seskupení
s vysokou uměleckou i interpretační úrovní
s odkazem na lidové tradice překračuje
hranice hudebních žánrů.
Vstupenky budou v předprodeji od měsíce listopadu 2018.

Cicero: "Přátelství může trvat jen mezi dobrými lidmi".
V tomto měsíci se naše kolegyně a kamarádka Mirka
Čuprová dožívá významného životního jubilea.
Přejeme jí především zdraví a dobrou mysl a děkujeme za
přátelství a činnost pokladníka, kterou pro naši společnost s
pečlivostí vykonává.
Členové předsednictva společnosti.
Castellum má nové webové stránky
Od 1. června 2018 jsou v provozu nové webové stránky našeho spolku –
www.castellum-holesov.cz. Byly vytvořeny za účelem prezentovat
Castellum Holešov, jeho činnost, zaměření, plány apod., ale také informovat
členy i širokou veřejnost o kulturně společenském dění na holešovském
zámku. Informace jsou řazeny v jednotlivých sekcích („O nás“, „O zámku“,
„Zámecký zpravodaj“, „Aktuality“, „Galerie“, „Kontakt“), které jsou
aktuálně doplňovány. Ke komunikaci s vedením spolku je k dispozici
záložka „Napište nám“.
Historické zajímavosti – možná nevíte, že:
- v roce 1882 byl zahájen provoz železnice na trati Hulín – Bystřice p.H.
- v roce 1887 založil P. Jan Hikl Spolek katolických tovaryšů se sídlem
Na Špici
- ulice v Holešově jsou označeny tabulkami s názvy už od roku 1889
- v roce 1905, kdy byla obzvláště tuhá zima, povolil hrabě Vrbna užívat
část zámeckých rybníků jako kluziště
- v roce 1906 zakoupilo město pro hasičský sbor parní stříkačku
- po zahájení války v roce 1914 byly připraveny ve městě dva lazarety
pro raněné vojíny – na zámku a v sokolovně
- od 1.května 1916 byl u nás po vzoru Německa zaveden letní čas
___________________________________________________________________
Zámecký zpravodaj
–
interní občasník společnosti Castellum Holešov.
Vychází dvakrát ročně a je neprodejný. Toto číslo bylo vydáno v červenci 2018.
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