Zámek patří již deset let městu
V březnu oslavilo město desetileté výročí převzetí zámku městem. Součástí
oslav bylo i slavnostní ocenění osobností a institucí, které se zasloužily o
získání, rekonstrukci a revitalizaci tohoto významného objektu. Tentokrát
byly připomenuty i zásluhy Castella. Na společenském setkání s příjemným
kulturním programem, které proběhlo 18.března v sala terreně zámku,
převzali jeho zakládající členové z rukou zástupců města krásnou litografii
zámecké budovy.

1

Ples Castella, Divadla 6.května a ZUŠ F.X.Richtera Holešov
Již sedmým rokem se členové společnosti Castellum Holešov podíleli na
přípravě plesu, který se konal 31. 1. 2015 ve velkém sálu Holešovského zámku.
Plesy pořádané spolkem Castellum bývají specifické svým tematickým
zaměřením, díky kterému získávají nezapomenutelný dojem a díky kterému se
stávají jedinečnými. K tomu přispívá i způsob, jakým se plesy připravují a
nálada, která se vytváří již od hledání témata, přes přípravu a nácvik programu
po samotný ples.
V roce 2014 jsme se domluvili společně s členy D6k a ZUŠ, že náš společný
ples bude na téma „Noc na Karlštejně“. V průběhu roku pár členů D6k a
několik jejich přátel založili hudební skupinu KMO3 a nabídli nám svou
spolupráci. Současně jsme se obrátili na manžele Budišovi, jestli nám
pomůžou s přípravou programu- zejména tanečního představení. ZUŠ Holešov
nabídla pomoc v přípravě hudebního vstupu, který navodil úžasnou královskou
atmosféru již od prvních minut plesu.
Pro začátek jsme téměř všichni shlédli muzikál Noc na Karlštejně, který vznikl
na motivy divadelní hry Jaroslava Vrchlického, abychom získali inspiraci,
abychom věděli, jaké oblečení se nosilo v době zlaté éry českého středověku za
vlády „Otce vlasti“ Karla IV. Kromě programu bylo nutno zajistit pronájem
prostorů, občerstvení, jednat s partnery, kterými již tradičně bývají Technické
služby Holešov a Tepelné hospodářství Holešov, tisk plakátu, pozvánek, prodej
vstupenek, ceny do tomboly apod.
Spolu s několika členy Castella jsme se rozhodli nacvičovat taneční vystoupení
společně s členy D6k, ZUŠ, našimi i jejich přáteli. Pravidelně jsme se setkávali
v prostorách kina Svět v Holešově. Bylo nás deset párů dobrovolníků, kteří byli
ochotni obětovat svůj volný čas, přijet po práci do kina a nacvičovat. Někteří
z nás si nechali šít dobové kostýmy, někteří si je zakoupili nebo zapůjčili. Naše
setkání byla velice milá a veselá. Hudbu 13. -14. století občas provázel smích,
když někdo z nás popletl kroky. Učili jsme se zpívat píseň "Hoja hoj,hoja hoj"
a společně s manžely Budišovými jsme vyšperkovávali detaily vystoupení.
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Velice milé setkání bylo mezi Vánočními svátky, kdy Martin Budiš
onemocněl, to ale nevadilo několika párům. Setkali jsme se v Cinema Café a
na chodbě kina Svět jsme si opakovali taneční kroky bez hudby jenom
s počítáním. Osobně jsem byla atmosférou tohoto večera dojata.
A jak to nakonec dopadlo? Podařilo se nám pro občany z Holešova a jeho
okolí připravit nádherný ples ve stylu Gotiky aneb Noc na Karlštejně, ples plný
dojmů a zážitků. Hosté byli přivítaní lahodnou medovinou i
nezapomenutelnými písněmi Karla Svobody. Zvuky lesního rohu minesengrů
ze ZUŠ z lóže druhého patra sálu navodily velkolepou atmosféru, kterou
umocnil zpěv a tanec překrásně oděných tanečníků a herců do dobových
kostýmů, hra na vrhcáby, příchod krále doprovázeného nejvyšší šlechtou a
čtyřmi živými chrty i tanec pro krále na píseň „Asi do věží, asi do věží“.
Krásné večerní představení pásma gotických tanců v provedení dobrovolníků
z řad Castella, D6K, ZUŠ a jejich přátel ještě víc umocnila jedinečnou a
neopakovatelnou atmosféru plesu. Ceny ve velké i malé tombole potěšily
všechny hosty a organizátoři byli potěšeni tím, že mnozí hosté podpořili
skvělou náladu plesu tím, že přišli stylově oblečeni.
Rádi bychom poděkovali manželům Budišovým za nádhernou choreografii,
všem dobrovolníkům za jejich píli a čas, skupině KMO3, DJ Martinovi, který
hrál v balkónovém sále, žákům i učitelům ZUŠ F. X. Richtera Holešov, členům
a účastníkům Castella, Divadla 6. května a v neposlední řadě všem hostům.
(lb)
***
Aktuality
Jako nejnovější zprávu z jednání předsednictva Castella oznamujeme všem
jeho členům a příznivcům, že k přípravě našeho tradičního společenského
plesu, který budeme pořádat na zámku v sobotu 13.února 2016, tentokrát
kromě ZUŠ F.X.Richtera spojíme své síly také s novým partnerem -společností
CK Bohemian tour s.r.o. Návštěvníky plesu kromě obvyklého bohatého
programu čeká i půlnoční Valentýnské překvapení a příjemné budou i hlavní
ceny v tombole, které budou pocházet z nabídky našeho nového společníka.
V tomto duchu bude naplněn i celkový ráz večera, kterému jsme dali název
Tančíme Evropou.
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Také další informace zůstává v této příjemné rovině. Se společností Bohemian
tour jsme se předběžně dohodli na spoluúčasti při pořádání našich
každoročních zájezdů na historická místa naší republiky. Dá se očekávat, že
spolupráce s opravdovými profesionály nám umožní tyto velmi oblíbené
jednodenní výlety uspořádat několikrát za rok.
***

Než se stal zámek majetkem města
1.4.2003 první písemná nabídka p. Dohnalové na odkup zámku městem
duben 2003
jednání ve výborech a komisích
zpracování investičního záměru Ing. Julíčkem /zprovoznění bez
účelu využití/ :
předpokládané náklady stavby cca 85 milionů Kč
zpracování propočtu nákladů na zeleň v zámeckém parku a oboře
Ing. Šimkem :
předpokládané náklady na udržovací péči zeleně 1,2 milionů Kč
ročně
14.5.2003 pracovní jednání zastupitelstva /vyhodnocení investičního záměru/
26.6.2003 řádné jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo neakceptovalo nabídku na převedení nemovitosti
do vlastnictví města za cenu 20 milionů Kč, deklarovalo však
zájem o nabytí nemovitosti čp. 190 a pověřilo místostarostku
Jarmilu Pokornou dalším jednáním s majitelkou
Komise kultury - iniciativní a poradní orgán rady - vyvíjela tlak na převzetí
zámku městem již od měsíce května 2002, kdy byla ukončena smlouva o
výpůjčce zámku, uzavřená v roce 2000 mezi majitelkou zámku a potenciálním
kupujícím. Na základě iniciativy komise kultury proběhlo v roce 2002 několik
schůzek mezi majitelkou zámku a představiteli města. S majitelkou zámku jsme
hovořili o bezúplatném převodu neboli daru. Majitelka vyjádřila naopak svou
vůli ponechat zámek v prodejní nabídce, nikoliv v nabídce darování.
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Poněvadž se blížil konec volebního období zastupitelů 1998-2002, řešením
kauzy zámek se zastupitelstvo již nezabývalo a rozhodnutí přesunulo na
zastupitele zvolené pro volební období 2002-2006.
4.3.2004 Rada na základě doporučení komise kultury přijala
usnesení, kterým žádá zastupitelstvo o souhlas k zadání zpracování
studie využití zámku
březen 2004 z podnětu místostarostky Pokorné osloven Národní
památkový ústav Praha i Ministerstvo kultury
6.4.2004 návštěva pracovníků Národního památkového ústavu Praha
v Holešově
19.4.2004 návštěva zástupců města na Ministerstvu kultury v Praze
a Národního památkového ústavu v Praze
22.4.2004 řádné jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo vydalo souhlas se zpracováním studie
možného využití zámku a vyčíslení finančních nákladů
na jeho opravu a rekonstrukci
13.5.2004 Rada schválila vypsání výběrového řízení na zpracování
studie využitelnosti zámku /osloveny 3 firmy/
18.5.2004 návštěva zástupců města v Olomouci na regionálním
pracovišti Ministerstva pro místní rozvoj, /Fondy EU,
Společný regionální operační program/
9.6.2004

vznik /registrace/ občanského sdružení CASTELLUM
HOLEŠOV - společnost pro obnovení kulturního
centra v holešovském zámku

10.6.2004 další návštěva pracovníků Národního památkového ústavu
Praha v Holešově
16.6.2004 druhá písemná nabídka p. Dohnalové na odkup zámku
městem, kde je ochotna nabídnout nemovitosti městu za
cenu nižší než byla uvedena v nabídce původní
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17.6.2004 řádné jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu a přijalo
rozpočtové opatření 200.000,-- Kč na zpracování studie
29.7.2004 Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování
studie využitelnosti zámku se společností S-PROJEKT
PLUS, a.s., Zlín, termín předání studie 30.9.2004
14.10.2004
pracovní jednání zastupitelstva, seznámení se se
studií za přítomnosti zástupce zpracovatele studie, hlavního
projektanta Ing.arch.Pastrnka
27.10.2004
řádné jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo rozhodlo nabýt do vlastnictví města Holešova
majetek paní Anděly Dohnalové, bytem Holešov, a to dům čp.
190-zámek v Holešově, včetně přilehlých nemovitostí-staveb a
pozemků tvořících areál tohoto zámku, a pověřilo starostu a
místostarosty města zabezpečit zpracování příslušných právních
dokumentů k realizaci tohoto rozhodnutí a tyto předložit
Zastupitelstvu města Holešova ke schválení
Poněvadž se v mezidobí do přijetí usnesení zastupitelstva v měsíci říjnu objevil
další vážný zájemce o koupi objektu, se kterým majitelka zámku uzavřela
smlouvu, trvalo město na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s majitelkou
zámku jako druhý vážný uchazeč pro případ, že tento první vážný zájemce od
koupě ustoupí /neuhradí do stanoveného termínu kupní cenu/. Od měsíce
prosince 2004 probíhala mezi zástupci majitelky zámku, konkrétně JUDr.
Petrem Skopalem, a zástupci města, konkrétně JUDr. Jarmilou Pokornou,
intenzivní jednání týkající se obsahu smlouvy o smlouvě budoucí. Předmětem
jednání byla nejen výše kupní ceny, ale i platební a ostatní podmínky převodu.
Konečné znění smlouvy o smlouvě budoucí podepsala budoucí převodkyně paní
Anděla Dohnalová dne 23.2.2005.
24.2.2005 řádné jednání zastupitelstva
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Zastupitelstvo schválilo nabytí budovy zámku vč. přilehlých
nemovitostí-staveb a pozemků tvořících areál tohoto zámku-od
paní Anděly Dohnalové, bytem Holešov, Bořenovská 1351/3, na
základě předložené smlouvy o smlouvě budoucí a následné
smlouvy kupní a darovací, a to za podmínek v těchto smlouvách
uvedených a pověřilo starostu města Holešova pana Ctirada
Ottu podpisem všech smluvních dokumentů souvisejících
s nabytím předmětných nemovitostí.
Starosta města podepsal smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se
mimo jiné účastníci dohodli, že pokud do dne 8.3.2005 neuhradí
první vážný zájemce paní Dohnalové dohodnutou kupní cenu,
uzavře tato s městem Holešovem nejpozději do 15.3.2005 kupní a
darovací smlouvu za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě
budoucí
15.3.2005 uzavřena smlouva kupní a darovací, ve které paní Dohnalová
převádí budovu zámku vč. přilehlých nemovitostí do vlastnictví
města Holešova za dohodnutou kupní cenu ve výši 13 milionů
450 tisíc Kč
16.3.2005

proveden vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Holešov, čímž se Město Holešov
stává vlastníkem budovy zámku vč. dalších přilehlých
staveb a pozemků tvořících areál zámeckého parku a
zámecké obory

31.3.2005 dochází k fyzickému předání majetku městu
(jp)

***

7

Castellum Holešov připravuje
opět na první polovinu měsíce září 2015 zájezd, tentokrát na gotický hrad
Pernštejn. Přesný termín zájezdu, jeho cena i přihláška bude zveřejněna
v regionálním měsíčníku města Holešova Holešovsko. Těšíme se na setkání
s Vámi.

Připomínka
Společnost Castellum Holešov byla ustanovena 9. června 2004. Za toto téměř jedenáctileté
období působení společnosti přijalo její členství celkem 158 občanů. Mnozí z nich již
nejsou mezi námi v důsledku úmrtí, někteří ztratili o činnost společnosti zájem a ze
společnosti vystoupili. Na ty z vás, kteří v naší společnosti zůstali, se tímto obracíme
s ubezpečením, že si Vaší podpory nesmírně vážíme. Současně však prosíme o úhradu
členského příspěvku na rok 2015 s tím, že jeho zaplacením projevíte svůj zájem zůstat i
nadále členem společnosti Castellum Holešov. Výše ročního členského příspěvku je pro
seniory (důchodce) a studenty určena částkou 100,-- Kč, pro zaměstnané částkou 200,-Kč. Příspěvek lze uhradit bezhotovostně ve prospěch účtu číslo 35-4256360227/0100 nebo
přiloženou složenkou. V hotovosti je možné příspěvek zaplatit v Městské knihovně
Holešov, Nám.Dr.E.Beneše 17, v přízemí budovy, a to ve dnech pondělí a čtvrtek od 8,00
do 11,00 hodin a od 12,00 do 14,00 hodin, ve dnech úterý, středa a pátek od 8,00 do 11,00
hodin a od 12,00 do 17,00 hodin. Příspěvky, prosím, uhraďte v termínu do 31. srpna 2015,
za což děkujeme.
Předsednictvo společnosti Castellum Holešov
_______________________________________________________________________
Zámecký zpravodaj – interní občasník občanského sdružení Castellum Holešov.
Vychází nepravidelně a je neprodejný. Toto číslo bylo vydáno v červnu 2015.
Redakční rada: Miroslav Olšina, RNDr. Miroslav Dědič, JUDr. Jarmila Pokorná

_______________________________________________________________
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Červen 2015 Zámek, jak ho už neznáme …

Obrazová příloha

Dnešní obrázková příloha nám představuje zámek v různých historických
obdobích, v podobách, v jakých ho už nikdy neuvidíme. Je zřejmé, že jeho
zevnějšek i vnitřní prostory se časem měnily a nadále mění. Rekonstrukce
budovy a zahrad ještě stále probíhá, ale už dnes vidíme, že na jejím konci bude
historický skvost, jakým se může chlubit málokteré z moravských měst.
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Ukázky původního interiéru
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Nádvoří a zámecký park
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