Ukryto pod dlažbou
Při probíhající rekonstrukci zámecké budovy na nás ještě stále čekají nové
objevy. Propadající se dlažba vedla před časem k zákazu vjezdu a zejména
parkování vozidel v prostoru přemostění zámeckého příkopu před hlavním
vjezdem do zámecké budovy. Při zahájení oprav byla proto odkryta jeho horní
vrstva s dlažbou, pod níž se k překvapení všech objevil nádherně zachovalý
barokní most, postavený zřejmě Janem z Rottalu počátkem 2.pol.17.století. Most
byl postaven jen na šířku vrat, boční vstupy byly zřízeny později,
pravděpodobně až Františkem Antonínem z Rottalu. Je jedním z nejstarších
dochovaných barokních mostů na Moravě. Stavební úprava hlavní přístupové
cesty bude proto podle možností provedena tak, aby starý most zůstal nejen
zachován, ale i viditelný pro návštěvníky zámku. Informace i snímky
zveřejňujeme s laskavým svolením autora ing.Karla Bartoška.

Informace o činnosti předsednictva, organizační záležitosti
Přestože veřejná činnost Castella není tak výrazná, jako u některých
jiných spolků, příprava akcí i ostatních aktivit je poměrně náročná a
vyžaduje, aby se členové předsednictva scházeli nejméně jednou
měsíčně, podle potřeby i častěji. Zejména příprava plesu zabírá
některým z nás většinu volného času. Kdo se něčeho takového nikdy
nezúčastnil, nemá představu, co všechno se musí zařídit, aby všechno
klaplo a úspěšně proběhlo. Výběr tématu a koncepce dalšího plesu
začíná již krátce po skončení plesové sezóny, nácvik tanečních
výstupů brzy po prázdninách. Vystoupení hudebních skupin je třeba
zajistit téměř s ročním předstihem, souběžně se zajištěním sálu a
ostatních prostor. Příprava tomboly je také záležitost několika měsíců,
stejně tak i kostýmy pro tanečníky. To všechno jsou základní věci, ke
kterým je však třeba přidat řadu dalších – propagace, příprava a tisk
plakátů, pozvánek a vstupenek a s tím spojená nezbytná
administrativa. Na tomto místě je třeba také připomenout koordinační
jednání s partnery, neboť, jak jistě víte, jejich složení nezůstává stejné.
Zatímco několik sezón bylo naším hlavním spolupořadatelem Divadlo
6.května, letos to byla poprvé Cestovní kancelář Bohemian Tour a
tradičně nadále i Základní umělecká škola.
Hodně času zabere i příprava zájezdů. Prozatím se ale daří vybírat
zajímavá a atraktivní místa návštěv, o čemž svědčí dosavadní zájem
účastníků. Snad budeme mít šťastnou ruku při výběru trasy i letos,
spoléháme také na tradičně hezké počasí, které nám zatím vždy přálo.
V souladu s novými legislativními změnami bylo nutné změnit i
Stanovy Castella tak, aby odpovídaly zákonné úpravě a zároveň v nich
byly zachyceny i aktuální změny. Jednou z nich byla i nová adresa. Na
základě jednání s ředitelem MKS Mgr.Pavlem Chmelíkem se podařilo
najít stylové řešení a oficiálním sídlem Castella nyní bude se
souhlasem městské rady holešovský zámek.

Tempora mutantur …
Společnost Castellum se již přehoupla přes své desáté výročí a snad je
na čase si připomenout, že členská základna i složení předsednictva se
za tu dobu poněkud změnily. Samozřejmě si uvědomujeme, že naše
společnost již svým ideovým zaměřením oslovuje spíše starší ročníky,
které přece jen mají jiný vztah ke svému městu, než ti později
narození. Snad je to také tím, že dříve byl pro nás okolní svět uzavřen,
zatímco dnešní mládež si může vyjet prakticky kamkoliv. Je to také
jedna z příčin přirozeného úbytku členstva Castella.
Někteří ze zakládajících členů již mezi námi nejsou. Svou aktivní
činností v předsednictvu společnosti však po sobě zanechali
nesmazatelné vzpomínky, které se nám vybavují zejména v průběhu
našich akcí. Co by na to řekli, jak by to hodnotili a jak by to dělali
oni? Jistě už všichni víte, o kom je řeč.
Mgr. Jiří Zapletal – musí být jmenován na prvním
místě, bez něj by nebylo Castella. Při svém
pracovním vytížení na divadelních prknech je
obdivuhodné, že dokázal skloubit tuto činnost
s mimořádnou angažovaností, směřovanou k vývoji
situace okolo holešovského zámku. Přestože se mu
nepodařilo dosáhnout všech svých záměrů, Castellum pod jeho
vedením splnilo své hlavní poslání a řekl bych, že i současná zámecká
kultura se rozvíjí v rámci jeho představ.
JUDr. Lubomír Bartošek - pravá ruka pana Jiřího,
která navenek nijak nevyčnívala, ale byla
nenápadným iniciátorem, kritikem i rádcem a
zejména vtipným glosátorem všeho, co se
připravovalo na půdě společnosti. Ostatně – název
Castellum byl jeho nápad a rozhodně bychom lepší
nenašli.

Pan Stanislav Štěpán – také patřil mezi ty, kteří své
schopnosti dělili mezi více aktivit. Dlouholetý člen a
propagátor Junáka uplatnil své bohaté životní
zkušenosti i v našem předsednictvu. O jeho
optimismus a ochotu vždy pomoci jsme se mohli
opírat v jakékoliv situaci.
Mgr. Milan Krejčí – dělil svůj čas mezi sport,
dříve aktivně, později jako funkcionář – rodinu a
protože i kultura patřila celý život mezi jeho
aktivity, zapojil se velmi důrazně i do činnosti
Castella. Jeho organizační schopnosti jsme ocenili
zejména při našich prvních plesech – tombolu
dodnes připravujeme podle jeho vzoru. Vlastně to
byla pro něj rodinná záležitost, protože všech činností se společně
s ním účastnila i jeho manželka Jana.
Současné Castellum má již poněkud pozměněné cíle a svou
budoucnost vidí v rozšíření aktivit i na ostatní holešovské památky.
Věříme, že i současné předsednictvo směřuje svým pojetím činnosti
cestou, kterou by s námi ochotně šli všichni ti, které jsme si právě
připomněli.

Výroční členská schůze
Ve čtvrtek 7.dubna 2016 se konala v prostorách Drive Clubu
pravidelná výroční schůze společnosti. Přestože i celková účast
charakterizovala současnou situaci, stabilní jádro členstva a stávající
předsednictvo včetně starosty města pana Rudolfa Seiferta vytvořily
příjemnou atmosféru, v níž mohly být projednány aktuální úkoly a
plánované akce. K vytvoření sváteční nálady přispělo na samém
začátku vystoupení kytarového dua Základní umělecké školy. Pak již
předsedkyně společnosti Jarmila Pokorná ve svém vystoupení
připomněla přítomným členům činnost Castella v období od poslední
schůze a seznámila je i s činností předsednictva, které se schází
pravidelně jednou měsíčně.
Castellum sice nemá ve svém programu mnoho kulturních akcí, ale ty,
které pro veřejnost pořádá, vyžadují důkladnou a časově náročnou
přípravu. Přítomní členové byli seznámeni také se zprávou o
hospodaření společnosti, která díky pečlivě připraveným zájezdům a
společenským plesům vykazuje nevelký, ale přece jen zisk. Mají na
něm samozřejmě svůj podíl i hlavní sponzoři společnosti – Technické
služby a Tepelné hospodářství města Holešova.
Starosta města Rudolf Seifert přinesl ve svém vystoupení aktuální
informace o stavu prací na obnově fasády a zámecké střechy a
odpověděl i na dotazy, týkající se zejména oprav interiérů – zámecké
kaple a místností druhého patra.
Mezi důležité části jednání patřila také volba nového předsednictva a
schválení pozměněných stanov členskou schůzí. Obojí proběhlo bez
závad, předsednictvo bylo zvoleno podle předloženého návrhu, který
vycházel ze současného stavu, rovněž stanovy, které musely být

přizpůsobeny současným legislativním změnám, byly schváleny bez
připomínek.
Protože zatím nebyla ještě stanovena trasa a cíle letošního zájezdu,
byli členové společnosti vyzváni, aby sami vyjádřili v tomto smyslu
své představy a sdělili je kterémukoliv z členů předsednictva, stejně
tak, jako námět na tématické zaměření příštího plesu, na nějž jsou již
zajištěny všechny nezbytné předpoklady, zámecké prostory, termín a
účinkující hudby.
S dobrým pocitem si z jednání si každý z přítomných odnášel i
publikaci Miroslava Olšiny Holešovské ulice, na jejímž vydání se
spolu s městem podílela i společnost Castellum.

Připravujeme
V souvislosti s úspěšným koncertním vystoupením sourozenců
Ulrychových, které pořadatelsky zajistilo Castellum, připravujeme
jako další z aktivit pro veřejnost předvánoční koncert oblíbeného
Spirituál kvintetu. Doufáme, že se nám tím podaří podpořit vánoční
náladu všech návštěvníků koncertu, který plánujeme na 12.prosince
v sále kina Svět.

STATUT
Spolku CASTELLUM HOLEŠOV
Článek I.
Název, forma a sídlo
Spolek CASTELLUM HOLEŠOV (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo
v Holešově, Nám. F.X.Richtra 190. Datum registrace: 9. června 2004, IČ: 266 69 072
Článek II.
Charakter a postavení
Spolek je dobrovolným neziskovým sdružením občanů se společným zájmem o rozvoj
kulturní a vlastivědné činnosti ve městě a jeho okolí.
Článek III.
Poslání a cíle
Převedením holešovského zámku a zámecké zahrady do majetku a správy města
Holešova dosáhl Spolek svého prvotního cíle. Svou další činností chce zejména:
-

-

-

ve spolupráci s majitelem zámku a zámecké zahrady přispívat k udržení a
dalšímu zvyšování úrovně činnosti tohoto kulturního, společenského a
rekreačního centra pro občany města Holešova a jeho okolí;
spolupodílet se podle svých možností na opatřování finančních prostředků,
které by zajišťovaly provozuschopnost zámecké budovy a její postupnou
renovaci;
dle možností uplatnit svůj vliv i na obnovu, zachování a údržbu ostatních
veřejných objektů ve městě s ohledem na jejich význam a historickou
hodnotu.
Článek IV.
Formy činnosti

V souladu s posláním a k naplnění svých cílů chce Spolek vyvíjet zejména tyto
činnosti:
-

-

vyjadřovat se k otázkám kultury, vlastivědy a společenského života ve
městě, předkládat návrhy směřující k jeho dalšímu rozvoji;
reagovat na podněty občanů a uplatňovat jejich oprávněné požadavky a
připomínky k otázkám kultury a společenského života u kompetentních
orgánů;
pro své členy i širší veřejnost pořádat nebo spolupořádat různé akce, které
přispějí k obohacení kulturního a společenského života ve městě;

-

spolupodílet se na vydávání regionálních publikací historického a
vlastivědného zaměření;
o své činnosti informovat veřejnost prostřednictvím regionálního tisku,
rozhlasových a televizních médií;
pro informaci svých členů vydávat vlastní neperiodický tisk – Zámecký
zpravodaj.
Článek V.
Členství
Vznik a zánik členství

1. Členem Spolku se může stát každý občan České republiky starší 15 let, který
souhlasí s jeho stanovami a chce se podílet na plnění jeho programu.
2. Nové členy přijímá předsednictvo.
3. Každý člen je zapsán do Knihy členů a je mu vydán členský průkaz.
4. Činnost členů Spolku je dobrovolná a nehonorovaná.
5. Členství zaniká:
a) písemným oznámením o ukončení členství;
b) úmrtím člena;
c) nezaplacením ročního členského příspěvku ve dvou po sobě jdoucích
obdobích: nerozhodne-li předsednictvo Spolku ve zvláštních případech
jinak, zaniká členství za shora uvedených okolností automaticky;
d) zánikem Spolku.
Článek VI.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má zejména tato práva:
a) předkládat návrhy, obracet se s podněty, připomínkami a stížnostmi na
předsednictvo Spolku;
b) být informován o činnosti Spolku;
c) volit a být volen do předsednictva Spolku;
d) zúčastňovat se jednání a rozhodování na členských schůzích Spolku;
e) využívat výhod z členství vzniklých /slevy na vstupném, zasílání inf.
materiálů apod./
2. Člen má zejména tyto povinnosti:
a) podílet se aktivně a iniciativně na plnění cílů Spolku;
b) plnit úkoly, jimiž byl pověřen;
c) propagovat činnosti a cíle Spolku;
d) dodržovat stanovy Spolku;
e) platit roční členský příspěvek 200,-- Kč na osobu, studenti a důchodci
100,-- Kč.
Článek VII.
Orgány spolku
1. Orgány Spolku:
a) členská schůze
b) předsednictvo

c)
d)
e)
f)
g)

předseda
místopředseda
kontrolní komise
výkonný tajemník
hospodář

2. Členská schůze
a) je nejvyšším orgánem Spolku a kontroluje jeho činnost, členové zde
uplatňují své právo podávat návrhy, týkající se plnění cílů Spolku;
b) volí členy předsednictva a kontrolní komise;
c) schvaluje návrhy na změnu stanov;
d) schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, zprávu kontrolní
komise a rozpočet;
e) rozhoduje o zrušení Spolku;
3. Předsednictvo
a) řídí činnost Spolku mezi členskými schůzemi a je oprávněno rozhodovat
o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny k rozhodnutí členské
schůzi;
b) volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a výkonného tajemníka;
c) svolává členskou schůzi nejméně jednou za rok a předkládá jí zprávu o
své činnosti, o plnění programových cílů a o stavu hospodaření;
d) svolává členskou schůzi bez zbytečného odkladu, požádá-li o to nejméně
jedna třetina členů Spolku;
e) navrhuje členské schůzi rozpuštění (zánik) Spolku.
Funkční období předsednictva trvá tři roky. Předsednictvo má nejméně 7
členů, kteří rozhodují na základě většinového hlasování.
4. Předseda
a) zastupuje Spolek navenek;
b) svolává a řídí zasedání předsednictva Spolku;
c) vlastní spolu s výkonným tajemníkem a hospodářem podpisové právo na
bankovním účtu Spolku.
5. Místopředseda
a) v případě nepřítomnosti zastupuje předsedu Společnosti se všemi jeho
právy.
6. Výkonný tajemník
a) organizačně zajišťuje chod Spolku a jeho spolupráci s orgány města a
kraje;
b) v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy zastupuje Spolek;
c) spolu s předsedou Spolku a hospodářem vlastní podpisové právo
k disponování s bankovním účtem.
Kontrolní komise
d) má nejméně 3 členy;
e) přezkoumává roční účetní uzávěrku;
f) nejméně jednou ročně předkládá předsednictvu zprávu o své kontrolní
činnosti;
g) upozorňuje předsednictvo na nedostatky v hospodaření a podává návrhy
na jejich odstranění;

h) dohlíží na to, aby činnost Spolku byla v souladu se Stanovami a platnými
právními předpisy;
i) je oprávněna dát podnět k mimořádnému zasedání předsednictva,
shledá-li pro to závažné důvody, poškozující zájmy Spolku;
j) předseda komise má právo zúčastnit se zasedání předsednictva
s hlasem poradním.
7. Hospodář
a) spolu s předsedou Spolku a výkonným tajemníkem vlastní podpisové
právo k disponování s bankovním účtem;
b) spravuje majetek Spolku a řídí jeho hospodaření s finančními prostředky
dle rozhodnutí předsednictva;
c) jako jediný člen Spolku může pobírat za svoji činnost předsednictvem
schválený honorář.
Článek VIII.
Finanční a majetkové zdroje
Finanční a majetkové zdroje Spolku tvoří:
1.
2.
3.
4.

Členské příspěvky
Dotace a granty od státních orgánů a jiných subjektů
Dary členů i nečlenů Spolku a sponzorů
Příjmy získané z tržeb ze společenských a kulturních akcí, pořádaných nebo
spolupořádaných Spolkem
5. Dobrovolné sbírky pořádané Spolkem při různých příležitostech
Článek IX.
Zánik spolku
Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze;
b) sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze.
Případnému zániku Spolku předchází zrušení bez likvidace, přejde-li její majetek na
právního nástupce, Nepřejde-li, provede se likvidace. Likvidátora jmenuje
předsednictvo. Majetkový zůstatek převede pak likvidátor na účely, o nichž v souladu
s posláním Spolku rozhodne členská schůze.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
Stanovy ve výše uvedeném znění schválila členská schůze Spolku dne 7.4.2016.
Účinnosti nabývají zápisem do spolkového rejstříku vedeného u Kraj. soudu v Brně.

