HOLEŠOV MĚSTO NA ROZHRANÍ HANÉ A VALAŠSKA
roku 1783, kdy byl klášter na základě josefinských reforem zrušen. Kostel
sv. Anny je jednolodní stavba stavitele Tomáše Šturma. Hlavní oltář od významného barokního malíře A. F. Palka je zasvěcen sv. Anně. V lodi je pět
oltářů, součástí kostela je kaple trinitářského světce sv. Famiána s unikátní
nástropní freskou trinitářského panteonu od špičkového malíře Josefa Pilze,
objevenou pod přemalbou a zrestaurovanou v letech 1974 - 1976. V průčelí
kostela je jednoduchá čtyřboká věž.

nutými arkádami. V 1. patře je tzv. ženská galerie, místnost zdobená liturgickými
texty a dekorativní výmalbou, a ve 2. patře bývalá talmudská škola s částečně
zachovaným renesančním malovaným dřevěným stropem. V synagoze je nyní
umístěna expozice Židé a Morava, která je věnována dějinám židovského
osídlení na Moravě. V roce 1893 byla v maursko-orientálním slohu vystavěna
v Holešově monumentální Nová synagoga. Tu ale v srpnu 1941 nacisté vypálili.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Holešovský rabinát byl rozsáhlý a rozprostíral se od Dřevohostic po Vizovice
a pro tuto oblast sloužil i zdejší hřbitov. Hřbitov je umístěn u břehu říčky Rusavy
a zaujímá plochu jednoho hektaru. Dnes se zde nachází více než 1500 náhrobků, nejstarší náhrobky jsou z r. 1647. Poutním místem pro stoupence chasidismu (ortodoxní směr judaismu) z celého světa je tumba rabína Šabtaje ben
Meir ha-Kohena.

ŠACHOVA SYNAGOGA

Šachova – Stará – synagoga představuje jednu z nejstarších, nejcennějších
a nejlépe dochovaných památek svého druhu u nás. Byla vystavěna krátce po roku 1560, kdy dřívější dřevěná židovská svatyně shořela. V roce
1615 byla synagoga rozšířena přístavbou předsíně a ženské galerie a v letech 1725 – 1737 dále upravena a interiér získal barokní výzdobu, tzv.
polského typu. Jedná se o samostatně stojící nenápadnou budovu obdélného půdorysu o jednom (hlavní sál) a třech (přísálí, ženská galerie a školní
světnice) podlažích. Na východní straně hlavního sálu je umístěn svatostánek – schránka na tóru (aron ha-kodeš) – ztvárněný ve stylu barokního
oltáře. Uprostřed stojí osmiboké řečniště (almemor - bima) s rokokovou
barokní mříží. Část stěn a klenbu zdobí ornamentální malby s rostlinným dekorem a hebrejskými nápisy. Přísálí je odděleno od hlavní lodi dvěma zakle-
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HOLEŠOV MĚSTO NA ROZHRANÍ HANÉ A VALAŠSKA
HISTORIE

Město leží na křížení dvou dálkových cest – od Dunaje údolím Moravy k Opavě
(jeden článek cesty Jantarové) a z Bílých Karpat na Přerov. Území bylo osídleno už v pravěku, po příchodu Slovanů zde vznikla trhová ves. Nejstarší zmínka o ní pochází z roku 1141. Městem se Holešov stal ve 14. století.
Od počátku byl v majetku olomouckých biskupů, které zde zastupovali
jejich vazalové – manové. Synem holešovského mana Ulmanna byl světově
významný učenec, benediktinský mnich, zakladatel vědecké etnografie Jan
z Holešova (1366 – 1436). Od 14. století vlastní část města rod Šternberků
(do r. 1585). V letech 1589 – 1606 to byli Žerotínové, a poté do roku 1650
Popelové z Lobkovic. Od poloviny 16. století byl Holešov významným centrem Jednoty bratrské, ale Ladislav ml. Lobkovic zavedl už v roce 1615 přísnou
rekatolizaci. K jejímu provádění pozval do Holešova jezuity a faráře Jana Sarkandra (v Holešově 1616 – 20), který byl r. 1620 v Olomouci nekatolickými
stavy umučen a v roce 1995 tamtéž papežem Janem Pavlem II. svatořečen.
V době třicetileté války bylo město vypleněno Valachy a 1643 Švédy, v roce
1645 ho postihla těžká morová rána.
V roce 1650 získal Holešov vlivný moravský feudál, tajný císařský rada a moravský zemský soudce, Jan hrabě z Rottalu. Město si vybral jako své sídlo
a v místě zničeného zámku začal budovat novou honosnou stavbu. V době
panování Rottalů prožil Holešov období stavebního a kulturního rozmachu.
Poslední z Rottalů, František Antonín, velký mecenáš umění, zřídil na zámku
barokní divadlo a velkou zámeckou kapelu. Působil v ní i holešovský rodák, spoluzakladatel hudebního klasicismu, hudební teoretik a skladatel, vedoucí osobnost mannheimské hudební školy František Xaver Richter (1709 – 1789).
V Holešově se narodil také jeden z nejvýznamnějších moravských vlastenců,
Jan Alois Hanke z Hankenštejna (1751 – 1806), autor slavného „Doporučení
české řeči a literatury“. Roku 1814 nastupují na holešovské panství sňatkem
s dědičkou Bruntálští z Wrbna, kterým panství patřilo až do roku 1948.
V roce 1850 zde bylo zřízeno okresní hejtmanství a okresní soud a město se
stalo i ekonomickým střediskem. Bylo sídlem velkostatku a rozvíjel se
průmysl: 1863 firma na cukrovinky Kneisl (Sfinx), dále nábytkářské továrny 1853 Thonet a 1890 Kohn (TON), 1882 železniční trať, 1882 cukrovar atd.
Kulturní rozmach čekal město v době národního uvědomování, v roce 1899
založena reálka (gymnázium), 1880 Sokol, Čtenářský spolek, pěvecký spolek
Podhoran atd. V roce 1914 se v Holešově konala krajinská hanácko-valašská
výstava. V době 1. republiky byla postavena spořitelna, okresní soud aj. Holešov byl okresním městem do r. 1960.
V Holešově bývala významná židovská komunita. Hlavní příliv Židů do
města nastal za krále Ladislava Pohrobka, kdy byli Židé vypovězeni z královských měst (1454). Místní židovská obec začala nabírat na významu po třicetileté válce. Nejpočetnější byla židovská obec r. 1848, kdy se uvádí 1694
osob. Byla tehdy čtvrtou nejpočetnější židovskou komunitou na Moravě. Od poloviny 19. století se po zrovnoprávnění Židů počet židovských obyvatel snižuje.
Prakticky všichni židovští obyvatelé Holešova byli vyvražděni v koncentračních
táborech za nacistické okupace.
Nejvýznamnější osobností holešovské židovské obce byl bezpochyby jeden
z nejvýznamnějších židovských učenců, rabín Šabtaj ben Meir ha-Kohen
(1621 – 1663), zvaný podle svého nejslavnějšího díla Siftej kohen (Rty knězovy) ŠaCH, předchůdce náboženského hnutí Chasidů. ŠaCH je v Holešově
i pohřben.

ZÁMECKÁ KOVÁRNA – MALÉ MUZEUM KOVÁŘSTVÍ

Stará panská kovárna stávala v blízkosti holešovského zámku již od roku
1550. Je umístěna v malebné části Holešova zvané Holajka. Po roce 1953
byla zachráněna místním vlastivědným kroužkem a svazem českých turistů.
Díky tomu se uchovalo kompletní zařízení kovárny z 19. století. Ke kovárně
přiléhá jednoduchá místnost a stavení, které dříve sloužilo jako byt pro kováře. V objektu je otevřeno Malé muzeum kovářství.

RANĚ BAROKNÍ ZÁMEK

Nechal jej postavit po roce 1651 hrabě Jan z Rottalu na místě za třicetileté války vypáleného renesančního lobkovického zámku. Pro spory o pozemky
s olomouckým biskupstvím byla stavba dokončena až po roce 1717. Na raně
barokní stavbu navázal ve vrcholném baroku František Antonín hrabě z Rottalu, který nechal upravit interiéry zámku, ve velkém sále zřídil zámecké divadlo
a vybudoval také zámeckou kapli. Zámek tvoří mohutná čtyřkřídlá dvoupatrová
budova, obdélného půdorysu, obehnaná příkopem. Uzavřené nádvoří je po celém obvodu v přízemí opatřeno otevřeným arkádovým podloubím. Uprostřed je
kašna s vodotryskem. Z nádvoří se vchází do sala terreny, bohatě štukově vyzdobeného sálu, která v současnosti slouží jako obřadní síň města. Zámek slouží
jako kulturní a společenské centrum města i celého regionu. V přízemí zámku
se nachází Městské informační centrum, městská galerie, pořádající celostátně
navštěvované výstavy výtvarných děl, a pracoviště městského muzea. Sály v prvním patře slouží také společenskému životu Holešova. Součástí zámeckého
komplexu je rozsáhlá zahrada (35 ha) francouzského typu, která patří k nejvzácnějším na Moravě. Vodní systém symbolizuje Neptunův trojzubec.

KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE

Současný děkanský - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí na místě malého kostelíka ze 14. století. Stavba dnešního chrámu byla zahájena koncem
17. století a dokončena byla v roce 1708 jako barokní trojlodí s výraznou věží.
Unikátní je vnitřní výzdoba – sochařsky zpracovaný monumentální hlavní
oltář, křtitelnice, kazatelna a 10 bočních oltářů s nádhernými sochami i oltářními obrazy. Jeden z bočních oltářů kostela je věnovaný sv. Janu Sarkanderovi.
Jeho součástí je relikviář s několika Sarkandrovými ostatky.
Na sochařské výzdobě se podíleli špičkoví barokní sochaři – Jan Jiří
Schauberger z Brna a Ondřej Zahner z Olomouce. K presbytáři je
přistavěna jedna z nejvýznamnějších moravských barokních památek, Černá kaple (1748). Nazvána je podle použití černého a šedého mramoru
na stěnách. Nádhernými sochami na přelomu baroka a rokoka ji vyzdobil
jako své poslední dílo nejvýznamnější moravský sochař Bohumír Fritsch.
Byla postavena jako pohřební kaple pro Františka Antonína Rottala a jeho
manželku Marii Cecilii rozenou hraběnku z Trauttmansdorfu. Pro svou krásu a důvod vzniku je přezdívána jako moravský Tádž Mahal. Pohřbeni
v ní jsou i další majitelé panství, včetně posledního z nich, Rudolfa Vrbny
(+ 1936).

FILIÁLNÍ KOSTEL SV. ANNY
A AREÁL TRINITÁŘSKÉHO KLÁŠTERA

Stojí na místě bývalého renesančního bratrského sboru. Barokní přestavba byla dokončena z popudu Františka Antonína Rottala v roce 1747
a v následujících letech (1747 – 1750) byly vystavěny přilehlé budovy klášterního areálu, který hrabě předal řádu trinitářů. Řád v Holešově sídlil jen do

