ZÁMEK BRAVANTICE – ZÁMECKÝ
ZPRAVODAJ (1. vydání – březen 2022)
Vážené dámy, pánové a děti,
uběhlo již 8 měsíců ode dne, kdy naše obec
mohla začít disponovat areálem bravantických
zámků. Od té doby jsme společnými silami
udělali velký kus práce nejen při úklidu zámků
a okolí, ale také jsme zahájili spolupráci
s mnoha odborníky, prohledávali jsme archivy
a vědecké publikace, abychom našli co nejvíce
informací o historii naší obce a uvedli do běhu
administrativní procesy nezbytné pro záchranu
naší unikátní památky a získání dotací na
budoucí úpravy areálu.
Dovolte nám, abychom nejdříve poděkovali
všem občanům Bravantic i přespolním, kteří
s velkým nadšením pomáhali, ať už při úklidu,
organizování akcí, přípravě a financování
občerstvení pro brigádníky, které nemohlo být
financováno z rozpočtu obce, při přípravě
projektů, věnovali či věnují naší obci historický
nábytek, který po zrestaurování oživí budoucí
prohlídkovou trasu anebo přispěli do veřejné
sbírky a na dobrovolném vstupném... Nesmíme
opomenout i naše děti a mládež, kteří také
pomáhali. Jejich přítomnost na dobrovolných
brigádách nás naplňuje nadějí, že zámecký areál
bude zachován i pro další generace.
Poděkování patří i dobrovolným průvodcům,
kteří nezištně o víkendech od srpna do konce
října prováděli skupiny návštěvníků. Za toto
období jsme přivítali přibližně 300 návštěvníků
během 13 prohlídkových dnů a díky
dobrovolnému vstupnému, jehož výše je
zaprotokolována na Obecním úřadě, jsme získali
13 739,- CZK. Cílem do budoucna (výhled 10-15
let) je uvítat v zámeckém areálu 50 000
návštěvníků ročně. Teď se asi mnozí z Vás
usmívají nad tak ambiciózním cílem, ale

vzpomeňte na to, jak začínaly zámky v Raduni,
v Kuníně či Bílovci. Ty také nebyly v lepším
stavu a na jakou úroveň je dokázala dostat
pečlivá a vytrvalá práce týmu zapálených lidí! Je
dobré si uvědomit, že pokud uspějeme,
vybudujeme krásné centrum obce, kde můžeme
relaxovat a pořádat společné akce. Také
turistický ruch přinese nejen finance do
obecního rozpočtu na zvelebování obce, ale
pomůže podpořit i fungování restaurací,
ubytovacích kapacit, obchůdků, vytvoří nová
pracovní místa anebo otevře dveře k podnikání
těm z Vás, kteří máte kreativní nápady anebo
dobrý podnikatelský záměr.

Nyní se ale vraťme k důvodu, proč jsme pro Vás
připravili tento krátký materiál. Cílem je
informovat Vás o nejdůležitějších aktivitách
vynaložených na záchranu objektů vyvíjených ze
strany obce i ze strany našich partnerů a
dobrovolníků, seznámit Vás s plány a
financováním obnovy areálu a v průběhu článku
odpovědět na otázky, které nejčastěji
dostáváme.

Reálné a aktuální informace můžete získat také
na Obecním úřadě, u zastupitelů obce anebo u
členů Pracovní komise na obnovu zámeckého
areálu,
jejíž
zřízení
bylo
schváleno
zastupitelstvem obce na zasedání dne
20.9.2021.

jedním z dobrovolných průvodců. Do dnešního
dne proběhla 3 zasedání Pracovní komise na
obnovu zámeckého areálu. Závěrem byly
zpracovány zprávy z jednání, do nichž je možné
nahlédnout po domluvě s MVDr. Leonou
Pekárikovou.

Pracovní komise na obnovu zámeckého areálu
má 7 členů. Rudolfa Němce, Mgr. Věru
Šustkovou, Štefanii Kanichovou a jmenovanou
předsedkyni komise MVDr. Leonu Pekárikovou
znáte nejen jako členy obecního zastupitelstva,
ale také jako osoby, které dlouhodobě přispívají
k fungování a zvelebování obce. Ing. Petr
Kopecký pracuje jako architekt s velmi dobrou
zkušeností v oblasti stavebnictví, včetně znalosti
administrativních procesů spojených se
stavebním řízením. S jeho prací jste se mnozí
z Vás v minulých letech již setkali. V loňském
roce vypracoval projektovou dokumentaci pro
výstavbu nové školky, což je a bude jednou
z priorit obce v nejbližším období. Díky jeho
precizní práci jsme nyní plně připraveni na
okamžik, kdy budou vypsány dotační tituly a
můžeme začít s realizací výstavby. Je nám ctí
přivítat ve výboru další 2 erudované odborníky.
Ing. Jana Stejskala jste potkali na Dni
otevřených dveří bravantických zámků, kdy
představoval prvotní vizi budoucího vzhledu
nového centra obce. Ing. Jan Stejskal stojí za
záchranou několika historických památek na
Krnovsku, z nichž nejvýznamnější je Krnovská
synagoga. Také nám pomohl získat značnou
finanční částku na opravu věže bravantického
kostela. Posledním členem komise je Mgr. Bc.
Marek Weissbrod, pro něhož je záchrana
bravantického zámku taktéž srdeční záležitostí.
Jako historik, lektor a zaměstnanec Muzea
Beskyd ve Frýdku–Místku má nejen obrovské
znalosti o historii obecně, ale rovněž o našem
zámku, protože tento byl předmětem jeho
bakalářské práce. V loňském roce byl také

V letošním roce bychom rádi zřídili Klub přátel
bravantického zámku. V současnosti máme již
20 zájemců o členství. Touto cestou bychom
chtěli oslovit všechny z Vás, kteří se budete chtít
přidat. Nespornou výhodou členství bude nejen
lepší a rychlejší informovanost o dění
souvisejícím se záchranou areálu, ale také
možnost stát se součástí týmu nadšených lidí a
přispět svými nápady ke zdárnému výsledku. Do
doby než bude zvoleno vedení klubu se můžete
přihlásit na e-mailu PekarikovaL@seznam.cz
nebo na Obecním úřadě.
Ke dni 1.11.2021 byla zřízena Veřejná sbírka na
revitalizaci areálu zámku a jeho provoz. Za
měsíce listopad a prosinec jsme obdrželi od
dárců 6 267 CZK (děkujeme). Příspěvky je možné
i nadále zasílat převodem na zvláštní účet číslo
6132674389/0800 vedený u České spořitelny
a.s. nebo složit hotovost do zapečetěné
pokladničky na Obecním úřadě.

KRÁTKÉ POOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
Pojďme si nyní trochu zrekapitulovat dění v roce
2021.

Dobrovolné brigády
Bylo zorganizováno 14 dobrovolných brigád.
Podařilo se vyčistit nádvoří zámků a jejich
nejbližší okolí od náletových dřevin, plevelů a
odpadků, částečně odvodnit sklepní prostory,
zabezpečit objekty, zasklít nebo zabezpečit
okna, vyčistit okapy, vyčistit většinu místností
zámků, přetvořit 2 místnosti na zázemí pro
brigádníky a vymezit prostor pro nářadí.
Všechny
práce
probíhaly
v souladu
s doporučením Národního památkového ústavu.
Akce
Společně jsme se mohli potkat na 3 akcích, a to
na Dni otevřených dveří bravantických zámků,
Strašidelném zámku a při poslechu hudby u
vánočního stromečku.
Archeologický průzkum
Na
podzim
proběhl
první
zjišťovací
archeologický průzkum na nádvoří, při němž
byly odhaleny základy již neexistující budovy
vozovny a sýpky, jež ještě ve 20. století
spojovala Nový zámek s budovou pivovaru (č.p.
205). Další sonda byla provedena v místě
původního zámeckého mostu. Fotografie si
můžete prohlédnout na webových stránkách.

v letošním roce pustíme do rozsáhlejších
rekonstrukcí zámeckého areálu. Rozsáhlým
opravám však musí předcházet důkladná
příprava celého projektu, administrativní práce,
následné schválení všech kroků zodpovědnými
úřady a v neposlední řadě získání finančních
prostředků z dotačních titulů.
Začátkem všeho bude postupné provádění
stavebně
archeologického,
stavebně
technického a stavebně historického průzkumu
a vytvoření dokumentace k budovám Starého i
Nového zámku.
Schválení závazných stanovisek k provedení
nejnutnějších oprav Odborem životního
prostředí a plánování při Městském úřadu
v Bílovci nám po získání finančních prostředků
v nejbližších letech umožní začít s opravami
vstupního portálu (edikuly) a s opravou okapů a
střešní krytiny Starého zámku (vyčištění a
nástřik barvou v odstínu patinové mědi). Nový
zámek čekají opravy chybějící fasády,
poškozených obvodových zdí, rozebrání
druhotného komínu a stabilizace okolního zdiva
se současným zajištěním okenních výplní.

Financování prací v roce 2021
V roce 2021 se z obecního rozpočtu investovalo
do oprav zámeckého objektu 101 489 CZK. Do
této částky jsou započítány následné položky:
zřízení odběrového místa na elektrickou energii
(32 000 CZK), stavební materiál a nářadí (34 358
CZK), výkopové práce (26 000 CZK), čištění
okapů (7 260 CZK), montáž vodoměru (1 471
CZK).
PLÁNY PRO ROK 2022
Možná, že někteří z Vás očekávají, že se již

V příštím zpravodaji Vám také představíme
dokument ,,Bravantice–koncepční studie centra
obce“ vypracovaný panem Ing. Arch. Tomášem
Machovským. Dokument je vizualizací budoucí
možné podoby centra obce, v níž se bude
harmonicky prolínat historická podoba centra

(dle mapy z roku 1836) s prvky odpovídajícími
požadavkům současného moderního života.
Studie bude sloužit jako základ pro vypracování
dalších strategických plánů a projektů.
Finance vyčleněné v rozpočtu obce na rok 2022
Pro opravy a běh zámeckého areálu v roce 2022
byla vyčleněna z rozpočtu obce částka 500 000
CZK.
Částka zahrnuje tyto položky: vytvoření
dokumentace ke Starému a Novému zámku,
zabezpečení oken a zabezpečení objektů,
techniku, terénní práce a úpravu veřejného
prostranství, vybudování toalet, opravu
klempířských konstrukcí (okapy), opravu
vápenných
omítek,
elektrorozvaděče,
dendrologický průzkum, kácení stromů v režimu
havárie, výsadbu na nádvoří a osázení
květinových truhlíků, podporu průvodcovské
činnosti a přípravu expozice, propagaci
zámeckého areálu.
Obec zároveň bude žádat o dotaci na pořízení
projektové dokumentace, jejíž odhadovaná cena
je 300 – 500 000 CZK.
Plánované aktivity pro rok 2022
V letošním roce plánujeme opět umožnit
návštěvníkům prohlédnout si oba zámky. Na
základě loňské zvyšující se poptávky ze strany
hostů chceme provázet o sobotách i nedělích od
začátku měsíce dubna do konce října. Rádi
bychom v našich řadách přivítali další
dobrovolné průvodce. Pokud jste komunikativní
a nebojíte se postavit před skupinku lidí a
podělit se s nadšením o příběh naší obce a
zámků, jste vítáni. Přihlásit se můžete na emailové adrese PekarikovaL@seznam.cz nebo
na Obecním úřadě.

Také připravujeme krátkou návštěvnickou
expozici, která by měla být umístěna ve 4
místnostech Starého zámku. Zároveň bychom
rádi umožnili panu Zdeňku Pilichovi a našim
myslivcům vytvořit expozici myslivosti v dalších
prostorech.
Součástí plánů je i instalace informační tabule
před Novým zámkem, vybudování krátkého
pěšího okruhu kolem zámků a instalace dalších
laviček pro relaxaci občanů.
Určitě se nadále budeme
dobrovolných brigádách.

setkávat

na

Věcí, která je v poslední době často diskutována,
je organizace akcí v zámeckém areálu. Cílem je
společně se setkávat, pobavit se a odpočinout si.
Jednou z priorit bude taktéž prohloubit
spolupráci se školou a spolky v obci, a to nejen
koordinovat data akcí, ale rovněž společně se
podílet na přípravě a organizaci aktivit. Ze stran
občanů přicházejí nápady jako například
zorganizovat Gulášfest s konzumací piv z
blízkých pivovarů, zopakovat zdařilou akci
Strašidelný zámek, zorganizovat filmové,
divadelní představení či koncerty. Určitě bude
přínosné, pokud se některé z akcí stanou
každoroční tradicí. Nejbližší plánovanou akcí je
Velikonoční jarmark v sobotu 2. dubna, kde
budeme moci trávit odpoledne s našimi
rodinami a přáteli a naše děti si budou moci
vytvořit velikonoční dekorace a pohrát si.
Oceníme jakékoliv další nápady.

Těšíme se na setkání v letošním roce!
Zastupitelstvo obce (zpracovala Leona
Pekáriková)
Další informace je možné získat na webových
stránkách www.zamek-bravantice.cz,
www.bravantice.cz anebo při osobním setkání.

