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Zámek nablýskají díky
tučné evropské dotaci
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Spolupráce s Němci
se vyplatila. Doksy
získají na rekonstrukci
svého zámku necelých
40 milionů korun.
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JIŘÍ JELÍNEK

Doksy – „Je to úžasná zpráva,“ reagovala starostka
Doks Eva Burešová na rozhodnutí komise, která do
města u Máchova jezera
pošle bezmála čtyřicet milionů korun. Projekt obnovy
zámku, který mnozí místní
předem odsuzovali k nezdaru, se citelnou finanční
injekcí z Evropské unie naplno rozjede. Peníze Doksy
získaly na společný projekt
s německým městem Bad
Muskau.
NOVÁ MÍZA
Město Doksy převzalo místní zámek do svého majetku
loni v dubnu. Technický
stav objektu nebyl příliš
dobrý. Díky více než ročním
náročným přípravám dostanou nyní Doksy šanci
přivést cennou stavbu do
stavu odpovídajícímu její
historické hodnotě.
Projekt počítá s rekonstrukcí přízemí a prvního
patra hlavního traktu budovy. Prostory v obou podlažích projdou celkovou obnovou, včetně nových podlah, vytápění nebo oken.
Vše pod přísným dohledem
památkářů. Po dokončení
oprav vznikne v prvním patře historicky naučný prohlídkový okruh včetně mobiliáře, s jehož pořízením
projekt rovněž počítá.
V přízemí zámku najde
své místo rozsáhlé infocentrum, které bude vybaveno
mimo jiné výstavními prostory. Jednou ze stálých expozic bude představení ně-
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HISTORIE TROJKŘÍDLÉHO ZÁMKU v Doksech je spjata zejména s rodem Valdštejnů, kteří byli jeho
držiteli od 17. století až do roku 1945. Po konfiskaci po druhé světové válce zámek využívala armáda a
od roku 1963 zde bylo zemědělské učiliště. Foto: Deník

meckého města Bad
Muskau, které je přeshraničním partnerem projektu,
a kde vznikne obdobné zařízení na tamním zámku.
„Všem Doksákům, kteří
převzetí zámku městem od
začátku podporovali, moc
děkuji, a poděkování patří i
našim německým partnerům, kteří s námi při zadávání úzce spolupracovali,“
říká Burešová a podotýká, že
tím byla naplněna i nosná
myšlenka celého projektu,
který se jmenuje Ahoj
Sousede/Hallo Nachbar.

TEPRVE ZAČÁTEK
Město již v minulosti opravilo Rytířský sál, kde se pořádají kulturní a společenské akce. Za přispění dotace
z Fondu životního prostředí
se oblékla do svěžího hávu i
volně přístupná zámecká
zahrada. Nyní přichází výše
zmíněný projekt, který by
podle starostky neměl být
posledním oživením zámku.
„Doufám, že díky úspěchu
v tomto projektu zvednou
ruku pro případné další investice z vlastního rozpočtu

i ti zastupitelé, kteří by to
jinak neudělali,“ podotýká
Burešová s tím, že by si v
budoucnu zasloužila obnovu
například kašna v zámeckém parku.
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Dotace z Evropské unie činí
85 procent z celkového rozpočtu projektu, který je naplánovaný na 41 milionů
korun. „Můžeme si ještě zažádat o příspěvek ze státního rozpočtu, který je pět
procent,“ říká Eva Burešová.
Pokračování na straně 2
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ení Harcubovy
vede ještě dlouhá
ní cesta. První zádo ní podívají
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filantropických aktivit

Zámek v Doksech
nablýskají díky
tučné dotaci
Pokračování ze strany 1
Doksy by tak rozsáhlá rekonstrukce přišla na zhruba
čtyři miliony.
Hodnotící komise evropského projektu přeshraniční
spolupráce zasedala tento
týden v nedávno zrekonstruovaném objektu Centra
pro vzdělávání a kulturu v
Novém Oldřichově. Za tři
dny jí prošlo pod rukama
pětatřicet projektů.
„Zhruba deset projektů
jsme museli vyloučit. Musíte
s žadateli hodně komunikovat. Rozhodovali jsme o
projektech od Turnova po
Aš a všechny jsme museli
pečlivě pročíst. Souhlasím,
že to není jednoduché pro
administraci, ale jsou tu určité skupiny lidí, kteří si
myslí, že se jim schválí
všechno. Nelze zdvihnout
ruku pro něco, za čím si
nemůžete stát, mohlo by se
to snadno obrátit proti
vám,“ říká člen hodnotící
komise a zároveň senátor za
Českolipsko Jiří Vosecký. O
dalším úspěšném projektu
na Českolipsku si můžete v
Deníku přečíst zítra.

