Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy
Projekt s názvem „Zachování a zpřístupnění kulturních atraktivit Zámeckého parku Šenov“ je
spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu
Beskydy v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Název projektu: Zachování a zpřístupnění kulturních atraktivit Zámeckého parku Šenov
Kód projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002038
Konečný uživatel: Město Šenov
Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
Realizované opravy a obnovy v rámci projektu:
•
•
•
•

restaurování soch sv. Antonína Paduánského, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého
restaurování obrazů sv. Anna vyučuje Pannu Marií a sv. Antonín Paduánský
oprava vstupních pilířů (věžiček) brány Zámeckého parku
úprava stávající manipulační plochy při vstupu do Zámeckého parku na parkovací plochu s
vyhrazenými místy i pro hendikepované návštěvníky

Celkové způsobilé výdaje projektu: 45 968,17 EUR

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 65,26 %: 30 000 EUR
Financování z rozpočtu města Šenov ve výši 34,74 %: 15 968,17 EUR

Cíl projektu:
Záměrem projektu je zvýšení atraktivnosti kulturní památky a obnova významného krajinného prvku
Zámeckého parku a jeho okolí pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Jde především o
obnovu kulturních památek a historického dědictví. Součástí projektu je i řešení parkovacích stání pro
zlepšení přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Realizací projektu dojde k celkovému
zatraktivnění významného přírodního a kulturního dědictví jak pro místní obyvatele, tak i přeshraniční
návštěvníky.

Popis projektu:
Město Šenov, při spolupráci s partnerskou obcí Strumieň z Polska, realizovalo v roce 2019 až 2020
projekt s názvem Zachování a zpřístupnění kulturních atraktivit Zámeckého parku Šenov. Na tento
projekt město získalo dotaci z EFRR, z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Projekt měl
za cíl zvýšení atraktivnosti kulturních památek a obnovu významného krajinného prvku Zámeckého
parku a jeho blízkého okolí pro obyvatele a návštěvníky regionu.

Konkrétně se jednalo o restaurování soch sv. Floriána (v blízkosti křížení ulic Kaštanová a Lipová), sv.
Antonína Paduánského a sv. Jana Nepomuckého (v blízkosti Staré školy), které jsou zapsány v seznamu

kulturních památek, a které díky jejich napadení mechy a lišejníky potřebovaly zásah odborníka.
Restaurátoři pracovali pod dohledem pracovníků Národního památkového ústavu z Ostravy.
Dále byla provedena oprava vstupních věžiček/pilířů do Zámeckého parku, které jsou pozůstatkem
rozsáhlé zámecké budovy a jejího oplocení. V rámci provedených prací byly vytvořeny repliky
původních vitrín, které již byly napadeny hnilobou a byly restaurovány obrazy sv. Anna vyučuje Pannu
Marií a sv. Antonín Paduánský, které byly namalovány na plechu a byly napadeny korozí. Dále byla
provedena výměna střešní krytiny věžiček za dobovou a další drobné stavební práce. Postup opravy
byl opět konzultován s pracovníky Národního památkového ústavu.
Úpravou stávající manipulační plochy při vstupu do Zámeckého parku na parkovací plochu v blízkosti
vstupních věžiček došlo k usnadnění přístupu všech občanů do Zámeckého parku a nejen zde.
Nedílnou součásti tohoto projektu byla také zcela nová publikace s názvem „Zámecký park mlčící
svědek šenovské historie“, která má prezentovat přírodní a kulturní dědictví v Šenově.
Publikaci je možné si stáhnout zde:
https://mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2020/09/Publikace-Zamecky-park-mlcici-svedeksenovske-historie.pdf

