Okříšky / Celková obnova altánu v ohradní zdi zámku
Městys Okříšky
Okříšský zámek vznikl přestavbou středověké tvrze, jejíž počátky jsou kladeny
do předhusitské doby (údajně 1375). Původně zeměpanskou tvrz měli po roce 1466
přestavět rytíři z Hrochova. Jako šlechtické sídlo se poprvé připomíná ve smlouvě z roku
1617, kdy Jiří Rechmberk ze Želetic na Ratibořicích prodal "ves a tvrz Vokříšky"
své manželce Sibyle Slavatové. Samotný zámek je poprvé zmíněný v kupní smlouvě, kterou
statek Okříšky a Pokojovice koupil roku 1751 Tomáš Vinciquerra hrabě Collalto
od zemského soudu.
Přestavba tvrze na zámek proběhla v období renesance, ke konci 16. století. Ve druhé
polovině 17. století a v průběhu 18. století následovala ve dvou etapách barokizace
zámku. K poslední historické stavební úpravě došlo v polovině 19. století, kdy byly zazděny
arkády v patře. Ve 20. století byla opakovaně opravována krytina a krov, po roce 1945
zámek užívalo JZD a v 70. letech došlo k požáru, který zničil část místností.
V roce 1999 koupil celý zámecký areál městys Okříšky a začal s jeho postupnou
rekonstrukcí. Na místě bývalých stájí postavil dům s pečovatelskou službou, rekonstrukcí
garáží a dílny vznikl dům s chráněným bydlením. Celková rekonstrukce vlastního zámku
proběhla v letech 2008 - 2009, výsledkem je barokní podoba stavby, sloužící jako úřad
městyse.
Za zámkem stojící opěrná zeď se zahradním altánem v rohu byla v havarijním stavu
a hrozilo její zřícení. V letech 2014 – 2015 proto městys uskutečnil její rekonstrukci ve dvou
etapách. Došlo k vybetonování základového pásu, opravě a vyztužení rozpadlých částí zdi
a její zpevnění novými pilíři. Zbytky altánu byly rozebrané a z původních cihel byl altán
znovu postavený, zeď byla osazena dřevěným plotem. Rekonstrukcí zdi a altánu vznikl
prostor pro oddych a rekreaci obyvatel DPS i ostatních občanů, městys zde plánuje
bylinkovou zahrádku.
Celkové náklady rekonstrukce byly 1 645 000,- Kč, Kraj Vysočina přispěl částkou
600 000,- Kč a Ministerstvo kultury ČR částkou 425 000,- Kč, vlastní zdroje městyse činily
620 000,- Kč.

