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CHRÁNÍME PŘED ZAPOMNĚNÍM HISTORICKÉ PAMÁTKY V DUBÉ A MIRSKU
Projekt „Chráníme před zapomněním historické památky v Dubé a Mirsku
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002067“ je zaměřen na uchování a rozvoj turistických atraktivit, zlepšování
turistické infrastruktury a společného využití potenciálu za účelem rozvoje cestovního ruchu.
Zahájení projektu se uskutečnilo 1. října 2019 společnou schůzkou a jeho ukončení je naplánováno
na 30. června 2020. Realizací projektu dojde k záchraně kulturního dědictví obou partnerských
měst k 75. výročí ukončení II. světové války, které připadá na příští rok. Oslavu míru chtějí partneři prožít
společně. Předmětem investiční části projektu v Dubé je revitalizace Masarykova náměstí, kdy cílem této
revitalizace je přiblížit náměstí k jeho původnímu rázu, a zároveň vytvořit reprezentativní prostor pro
setkávání obyvatel, konání trhů a slavností. Projektová studie, podle které se bude provádět
částečná revitalizace Masarykova náměstí, navrhuje lépe řešit dlážděnou plochu v centru náměstí, které je
nedostatečně kapacitní pro pořádání větších společenských akcí a slavností, či trhů, k nimž je
náměstí určeno historicky. Co bude třeba provést? Za sebou již máme výsadbu trvalek a vytvoření
trvalkových záhonů, v rámci projektu bude následovat přesunutí stávajících živých plotů tak, aby lemovali
trvalkové záhony a výsadba vysokokmenných dubů. Na jaře příštího roku budou následovat
stavební práce. Zemní úpravy budou spočívat v položení, doplnění kamenné dlažby do centra
náměstí. Za cca 10 – 15 let, až duby povyrostou do dostatečné velikosti, bude možné lípy, které na
náměstí jsou v současné době, odstranit. Vzhledem k prováděnému tvarování již velmi pravděpodobně
v tu dobu nebudou ani prospívat. Na dodláždění náměstí je vypsáno výběrové řízení a bude vybrán vhodný
dodavatel, úpravy zeleně zvládne město částečně svépomocí. Předpokládaný rozpočet na celou akci činí
32.608 eur. Hradit budeme ale samozřejmě místním firmám v korunách.
Na polské straně bude v rámci společného projektu pozornost soustředěna na renovaci fontány,
která je umístěna také na náměstí. Předpokládaný rozpočet této akce je 28.883,66 eur.
Cílem společného projektu je zvýšení atraktivity obou náměstí, podpora kulturního dědictví obou měst, což
již v rámci realizace s sebou přinese vyšší počet návštěvníků z obou zemí. Díky zvýšené
návštěvnosti polsko-českého pohraničí, bude mít projekt pozitivní dopad i na další cílovou skupinu,
a to na obyvatele a především podnikatele, a to v souvislosti se službami navazujícími na cestovní
ruch (pohostinství, ubytovací kapacity, půjčovny atp.)
V návaznosti na dokončení projektu bude v obou partnerských městech vytvořena pamětní deska. Na
realizaci zmíněného projektu získala naše partnerská města dotaci z Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa,
dotace je ve výši 85%.
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