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Začíná stavební obnova a modernizace zámku Lešná u
Valašského Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko (příspěvková organizace Zlínského kraje), získalo
z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 24 milionů korun. Celkové
náklady na obnovu a modernizaci zámku Lešná se předpokládají ve výši 32
milionů korun.
Renesanční zámek Lešná u Valašského Meziříčí vznikl přestavbou vodní tvrze v 16.
století. Zámek je kulturní památkou s anglickým přírodně krajinářským parkem v obci
Lešná u Valašského Meziříčí.
„Stavební práce budou zahájeny druhý týden v listopadu.

Předpokládaný termín

otevření zámku Lešná pro veřejnost je naplánován za rok, to je na listopad roku
2011. Podstatou celého projektu je kompletní rekonstrukce objektu zámku v Lešné u
Valašského Meziříčí a zpřístupnění této významné památky veřejnosti,“ sdělil nám
podrobné informace ředitel Muzea regionu Valašsko, Milan Půček, PhD.
„Můžu jen potvrdit, že stavbu na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí, přebíráme již
tento týden. Stavební práce budou ukončeny na jaře 2011, následně budou probíhat
restaurátorské práce. Postup prací máme pečlivě naplánován, veškeré termíny
stavby budou probíhat dle smlouvy o dílo. Zhotovitel podnikne veškeré kroky, aby
okolí stavby nebylo touto stavbou dotčeno,“ dodává zhotovitel stavby, předseda
představenstva společnosti Zlínstav, Jiří Stacke.

Kastelánka Ing. Alena Lysá nám prozradila, na co se můžou návštěvníci zámku těšit:
„Po rekonstrukci dojde k vytvoření vhodných podmínek pro instalaci 4 stálých
expozic. Bude se jednat o expozice: Život ve venkovském šlechtickém sídle, Krása
dřeva v umělecké a v řemeslné výrobě, Zámecký park jako dílo člověka a přírody, a
interaktivní ekologicko - přírodovědná expozice Život stromu a jeho význam.“
Stavební obnova zámku Lešná u Valašského Meziříčí je spolufinancována
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Střední Morava, prioritní osa 3

-Cestovní ruch, oblast podpory 3. 2 –

Veřejná infrastruktura a služby.

Kontaktní osoba: Ing. Alena Lysá, tel.: 571 635 239,
www.muzeumvalassko.cz/projekty/stavebni-obnova-a-modernizace-zamku-lesna-u-valasskehomezirici/

