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ZÁMEK BRAVANTICE – ZÁMECKÝ ZPRAVODAJ  

Březen 2023 

Vážení čtenáři, 

věříme, že se nám v loňském roce podařilo zlepšit informovanost o dění na našem zámku. Pravidelně 

vkládáme příspěvky na webové stránky zámku i obce. Také jsme v říjnu vytvořili účet na facebooku a 

měli jsme více možností se osobně setkávat nejen na zámku, ale i na dalších obecních akcích. Pro ty 

z vás, kteří stále dáváte přednost tištěným příspěvkům, jsme připravili další  číslo zámeckého 

zpravodaje. 

Společně s vámi, kteří nás podporujete, jakkoliv nám pomáháte 

anebo navštěvujete akce a komentované prohlídky zámků, máme 

radost, že se nám povedlo v uplynulém roce nejen přispět k vaší 

pohodě, ale také udělat velký kus práce a pomoci tak k obnově a 

záchraně zámků. Vaší podpory si velice vážíme. 

Rádi bychom poděkovali také zastupitelstvu obce a zaměstnancům 

obecního úřadu, členům ostatních spolků a organizací v obci, 

zaměstnancům a dětem ze školy a školky a dalším lidem místním i 

přespolním, bez jejichž podpory by nebyly zámecké akce tak pestré, 

a tak bohaté na gastronomické zážitky. Vraťme se k  Pohádkovému 

zámku s loutkovým divadélkem, Pálení čarodějnic nebo 

Lucerničkovému pochodu, které přinesly potěšení zejména našim 

dětem. Pro nás, kteří máme rádi ručně vyráběné dárky a sváteční 

atmosféru, byl velkým zážitkem velikonoční a adventní jarmark. 

Gurmáni a pivaři ocenili především Bravantický gulášfest. A 

promítání filmu na zámeckém nádvoří pod letní oblohou bylo 

famózní pro nás všechny. 

V rámci komentovaných prohlídek jsme přivítali na zámku více než 

500 návštěvníků a odborníků z mnoha oborů. Díky dobrovolnému 

vstupnému, darům získaným od návštěvníků akcí a také od 

prodejců, jsme v loňském roce získali 43 876 korun. Ty jsme použili 

na přípravu informačních tabulí, nákup magnetických vitrín, truhlíků 

na květinovou výzdobu, okrasných rostlin a keřů na vytvoření 

květinových záhonů  a na nákup nářadí a materiálu. V současnosti 

pracujeme na přípravě dalších informačních tabulí, letáků, výrobě 

pohlednic a nových expozic, které zpestří prohlídkový okruh. 

Také jsme připravili 2 výstavy, a to putovní výstavu Má vlast cestami 

proměn a výstavu členů výtvarné skupiny X z Opavy, kdy jste si 

mohli prohlédnout krásné smaltované obrazy a také vidět, že i staré 

nepoužívané nádobí se může proměnit v umělecké dílo. 
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Za zmínku stojí rovněž úspěšná spolupráce se členy Hnutí 

Brontosaurus. Pomáhali nám o letních prázdninách a o říjnovém 

víkendu zejména s vyčištěním náletových dřevin v okolí zámku a na 

ploše, kde v minulosti býval zámecký rybník, zbudovali schůdky 

v zámecké zahradě a připravili materiál na můstek, který bude 

v letošním roce zbudován na malém zámeckém vycházkovém 

okruhu. Odvážnější z nich pomohli odvést část vody ze zámeckých 

sklepů nebo se pustili do očištění zdí pozůstatku zámeckého mlýna. 

Zpříjemněním bylo i zorganizování přednášky o záchraně žab 

v dalších regionech naší republiky. Už teď pracujeme na přípravě 

společných brigád. Pokud si chcete o Brontosaurech přečíst více, 

navštivte stránky https://brontosaurus.cz/.  

Pozitivním faktem je i to, že jsme navázali kontakty s mnoha 

odborníky a aktivně pracujeme na dalších projektech. Ing. Veronika 

Hunková, PhD., spolu se svým studentem z VUT v Brně provedla 

stavebně technický průzkum krovových konstrukcí starého i 

nového zámku. Komplexní zpráva, která je výstupem analýzy, bude 

v budoucnu cenným podkladem pro přípravu plánů a pro realizaci 

opravy střech obou budov. BcA. Renata Svobodová prováděla 

v podzimních měsících restaurátorský průzkum maleb v pěti 

místnostech starého zámku. Pro mnohé z nás bylo překvapením, 

jaké nádherné malby se skrývají pod nevzhledným povrchem zdí. 

V letošním roce pro vás připravíme další informace, včetně 

fotografií, které umístíme na webové stránky zámku a zámecký 

facebook.  

Velmi si ceníme i přístupu kolegů z okolních zámků a historických 

památek, kteří s námi sdílejí informace, zkušenosti a přicházejí 

s mnoha nápady, jak přivést náš zámek k životu. Díky studéneckým 

jsme mohli vyzkoušet upéct Blücherovy preclíky podle starého 

receptu nalezeného v denících na zámku ve Studénce. Získali jsme 

také kultivar historické popínavé růže, která rostla ve studéneckém 

parku, a navázali jsme kontakty s dcerou majitele polského zámku 

v Krobielowicích, který byl centrálou panství posledního rodu 

vlastnícího zámek v Bravanticích. Paní Krystyna Vaile je spřízněná se 

zmiňovanou rodinou pánů Blücherů von Wahlstatt. Kastelána 

bíloveckého zámku Bc. Eduarda Valeše a kastelána zámku v Kuníně 

PhDr. Jaroslava Zezulčíka jste mohli vidět v rámci cyklu přednášek 

probíhajících v Kulturním domě v Bravanticích. Mgr. Bc. Marek 

Weissbrod z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku pracuje nejen jako 

dobrovolný průvodce, ale je i členem Pracovní komise na obnovu 

zámeckého areálu, jakož i Ing. Jan Stejskal, který stojí za záchranou synagogy v Krnově. Jsme rovněž 

v kontaktu s doc. Mgr. Jiřím Brňovjákem, Ph.D., z Ostravské univerzity, který nám nabídl spolupráci 

https://brontosaurus.cz/
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s vyhledáváním informací o historii bravantických zámků za možné spoluúčasti studentů výše 

zmiňované vysoké školy. A mohli bychom pokračovat dále. 

Velkou oporou jsou pro nás i zaměstnanci Národního památkového ústavu a dalších institucí.  

Podívejme se na jinou významnou 

aktivitu, na které se podílí nejen 

občané obce, ale také široká 

veřejnost, a to jsou pravidelné 

dobrovolné brigády, které se konají 

jednou týdně v zámeckém areálu 

v období od začátku března do konce 

listopadu. Díky dobrovolníkům se daří 

každý týden udělat obrovský kus 

práce, postupně budovat zámecké 

expozice a organizovat rozmanité 

akce.  

Dne 2.9.2022 byl založen Zámecký spolek Bravantice, z.s. V současnosti má spolek 30 členů nejen 

z obce, ale i ze vzdálenějšího okolí. Členy se staly také dvě dámy z Ukrajiny, které se velmi dobře 

zapojily do činnosti spolku. Chceme tímto poděkovat také za to, že spolek věnoval z výtěžků z akcí 

zhruba 21 500 korun, které byly použity na vybudování zázemí pro brigádníky, osvětlení, nákup 

nářadí, zbudování expozic, výsadbu rostlin a koupi balíčků pro děti v rámci zámeckých akcí. Dále 

spolek zaplatil 2 loutková představení pro naše nejmenší a promítání letního kina. V nejbližším 

období přispěje na autobusovou dopravu na divadelní představení ve Vsetíně organizované pro 

občany Bravantic. Zámečtí si jsou vědomi, že bez vaší pomoci by nic z tohoto nebylo možné a chtěli 

by touto cestou poděkovat za vaši podporu. 

Také bychom rádi poděkovali všem, kteří věnovali anebo plánují věnovat exponáty do zámecké 

expozice. Díky vám jsme získali nejen pěkný nábytek, ale také různé drobnosti spojené se zámeckým 

životem i historií. Chtěli bychom oslovit i ty, jež vlastní např. staré fény, nočníky a jiné předměty, 

které nechtějí vyhodit. Darování či zapůjčení těchto předmětů přispěje ke zbudování výstavy spojené 

s historií hygieny. 

Vyúčtování za rok 2022 

Mnohé z vás jistě také zajímá, jak a kde jsme investovali peníze z obecního rozpočtu za účelem 

záchrany zámků. Celková investice v roce 2022 v hodnotě 141 690 korun byla použita na nezbytnou 

opravu střech zámků, zasklení oken na novém zámku, zpracování průzkumu krovů na starém i novém 

zámku, na přípravu a výrobu prvních informačních panelů o historii areálu do zámecké expozice a na 

nákup dalších drobných položek, jako jsou rostliny pro výsadbu, drenáž a stavební materiál. 

V roce 2021 jsme vypsali veřejnou sbírku na záchranu zámků. K 31.12.2022 jsme z tohoto zdroje 

získali 18 935 korun, které budou použity v rámci větších projektů. I nadále je možné přispívat na účet 

číslo 6132674389/0800 vedený u České spořitelny, a.s., nebo složit hotovost do zapečetěné 

pokladničky na obecním úřadě. 
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Předběžné plánování investic pro rok 2023 

Pro rok 2023 byla vyčleněna z rozpočtu obce částka 800 tisíc korun, a to na opravy a údržbu, služby a 

nákup materiálu. Pracuje se také na projektové dokumentaci potřebné k vybudování sociálního 

zázemí. 

Dotace 2023 

V roce 2023 budeme žádat o několik dotací na realizaci různých projektů v naší obci. Abychom získali 

finance z veřejných zdrojů také na opravu zámeckého areálu a kulturní život na zámku, požádali jsme 

v letošním roce o podporu v rámci tří dotačních titulů. V lednu 2023 jsme podali žádost o dotaci 

z dotačního programu na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v 

Moravskoslezském kraji na rok 2023. V případě získání dotace budou peníze použity na vyčištění, 

nezbytnou opravu a nátěr střešní krytiny na starém zámku. Rovněž budou instalovány okapy na 

vnitřním nádvoří a pod střechou venkovních obvodových zdí. V březnu jsme požádali o grant na 

úpravu veřejné plochy, tj. nádvoří mezi zámky. V případě úspěchu bychom zde rádi vytvořili nejen 

zázemí pro konání akcí, ale také odpočinkovou zónu pro každodenní využití. Zadavatelé grantu jsou 

Česká spořitelna a Nadace Via Dokážeme víc. O třetí dotaci vypsanou organizací Malý leader MAS 

regionu Poodří, z.s., žádá Zámecký spolek Bravantice, z.s., a finance, v případě získání, budou 

použity v rámci Bravantického kulturního léta na přípravu a organizaci letního kina a divadla. 

Na plánku je návrh Ing. Arch. Tomáše 

Machovského – BRAVANTICE – 

IDEOVÁ STUDIE REVITALIZACE OBCE, 

který byl vypracován v roce 2021 

z důvodu strategického plánování 

obnovy centra obce. Kloubí se zde 

historická propozice s požadavky na 

moderní život. Po konzultaci 

s odborníky již víme, že některé 

z prvků, jako je například fontána na 

nádvoří, nebude možné vybudovat 

kvůli historické autentičnosti. Také 

obnovení důmyslného systému vodních 

cest, které v minulosti pomáhaly 

zmírnit dopad povodní a poháněly 

mlýny v obci, bude nejdříve vyžadovat 

důkladný hydrogeologický průzkum, 

protože v posledních letech se výrazně 

mění klima i dostupnost podzemních 

vod. Ale již nyní můžeme začít 

s obnovou zámecké zahrady, kterou se 

nám podařilo po dlouhých sedmi letech 

získat zpět od Lesů České republiky 

výměnou za jiné lesní pozemky v obci. 
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Podívejme se také na pár návrhů od Ing. arch. Petra Kopeckého, jak by mohl zámecký areál 

v budoucnosti vypadat. Samozřejmě celkovou podobu areálu ovlivní mnoho faktorů, jako například 

posudky expertů, výsledky archeologických a restaurátorských průzkumů. Důležitá budou i 

doporučení odborníků z Národního památkového ústavu, kteří nám budou pomáhat spojit historii 

s moderní současností. A v neposlední řadě bude hrát důležitou roli dostupnost financí. Všichni víme, 

že dosáhnout očekávaného efektu je práce nejméně na dalších 50 let.  Ale proč trochu nesnít? 

Přemýšlejme už teď, jak by mohlo v budoucnu vypadat zámecké nádvoří. Pokud získáme finance z 

grantu na jeho úpravu, rádi bychom vás všechny zapojili do projektu. Vaše nápady a návrhy, jak 

vytvořit místo pro každodenní odpočinek, budou neocenitelné pro další přípravu a realizaci plánů. 
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PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA ROK 2023 

Připravujeme nově sérii přednášek renomovaných odborníků, zaměřenou  

nejen na historii spjatou s obcí a zámky, ale také věnovanou dalším 

zajímavostem. 

O víkendech (od začátku dubna do konce října) budeme v rámci komentovaných prohlídek opět 

provázet našimi zámky návštěvníky, jimž nabídneme možnost vybrat si prohlídku s tematickým 

zaměřením. 

Ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku chystáme další výstavu, tentokrát věnovanou 

zámecké hygieně. Tímto bychom chtěli poprosit ty z vás, kteří doma máte jakékoliv staré předměty 

sloužící hygieně nebo exponáty související s výrobou fénů a jiných předmětů v dnes už zrušeném 

Družstvu Zlatník, o jejich zapůjčení. 

 1. dubna – BRAVANTICKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK – 2. ročník (zámecký areál) 

 14. dubna – PŘEDSTAVENÍ SLUHA DVOU PÁNŮ v Lidovém domě ve Vsetíně 

 14.–16. dubna– HNUTÍ BRONTOSAURUS – brigáda na zámku 

 30. dubna – PÁLENÍ ČARODĚJNIC (zámecký areál) 

 18. května – přednáška doc. Mgr. Jiřího Brňovjáka, Ph.D., na téma LARISCH-MÖNNICHOVÉ 

NEJEN NA BRAVANTICKÉM ZÁMKU (Kulturní dům Bravantice) 

 30. června – LETNÍ KINO (zámecký areál) 

 5.–8. července – VÝTVARNÝ PLENER ZAKONČENÝ VÝSTAVOU UMĚLECKÝCH DĚL 

 30.července až 3. srpna – HNUTÍ BRONTOSAURUS – brigáda na zámku 

 12. srpna– DIVADLO (zámecký areál) 

 Září – přednáška PhDr. Evy Kolářové na téma BLÜCHEROVÉ Z WAHLSTATTU NEJEN NA 

BRAVANTICKÉM ZÁMKU (Kulturní dům Bravantice) 

 Září – BRAVANTICKÝ GULÁŠFEST (zámecký areál) 

 14. října – POHÁDKOVÝ ZÁMEK (zámecký areál) 

 Listopad – přednáška (Kulturní dům Bravantice) 

 3. prosince – BRAVANTICKÝ ADVENTNÍ JARMARK – 2. ročník (zámecký areál) 

 

Prosíme, berte na vědomí, že předběžně plánované termíny akcí se mohou změnit. Proto bude 

program v průběhu roku upřesňován a budeme s vámi sdílet další detaily. Sledujte nás nadále na 

stránkách www.zamek-bravantice.cz, www.bravantice.cz a na zámeckém facebooku. 

 

Zpracovala: MVDr. Leona Pekáriková 

http://www.zamek-bravantice.cz/
http://www.bravantice.cz/

