Ostrov získal významné ocenění v soutěži Stavby Karlovarského kraje roku 2008
V rámci 8. ročníku přehlídky a soutěže „Stavby Karlovarského kraje“ získal Ostrov 2. místo za
stavbu „Historický Ostrov“. Jedná se o ocenění jedné z nejlepší staveb vybraných odbornou porotou
při 17. ročníku výstavy stavebnictví FOR ARCH KARLOVY VARY 2008. Pro řadu obcí, měst a
firem se tato soutěž stala jedinečnou příležitostí, jak prezentovat svojí práci.
Počátek tohoto pro naše město stěžejního projektu lze datovat do roku
1995, kdy byly zahájeny práce spojené s přípravou obnovy zámeckého
parku, následně byla zahájena příprava využití klášterního okrsku, který
Město Ostrov převzalo do svého vlastnictví v roce 2000. Obnova
zámeckého parku a využití kláštera byly jedněmi z prioritních projektů
Programu sociálního a ekonomického rozvoje z roku 1997.
V srpnu roku 2004 byla podána projektová žádost o dotaci v 1. kole výzev o poskytnutí finanční
pomoci ze Společného regionálního operačního programu (SROP), priority 2 (Regionální rozvoj
infrastruktury), opatření 2.3. (Regenerace a revitalizace vybraných měst). Tento projekt byl, spolu s
dalšími 7 městy v ČR, doporučen k financování z prostředků programu SROP, kdy město Ostrov na
základě této smlouvy obdrželo na realizaci projektu finanční prostředky z fondu Evropské unie
(ERDF 106 045 907 Kč) a státního rozpočtu (17 674 318 Kč). Nemalou měrou město přispělo i
vlastními prostředky (21 577 191 Kč).
Projekt byl započat v září roku 2005 a termín dokončení byl stanoven na září roku 2007 a sestával
se z pěti časově vymezených etap.
Předmětem projektu byla stavební a památková obnova komplexu barokních památek – zámeckého
parku a drobných staveb, nacházejících se na jeho území a areálu bývalého Piaristického kláštera se
souborem sakrálních barokních staveb, komplexní úprava veřejné infrastruktury a veřejných
prostranství, provedení demolic vojenských objektů, které dosloužily a byly v nevyhovujícím
stavebně technickém stavu. Současně došlo k zřízení a vybavení subjektu, který slouží jako
informační kancelář s bezbariérovým přístupem pro cestovní ruch a vybudování nového Ekocentra
– objektu, jehož náplní jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže a výchova k ochraně životního
prostředí.
Provoz obnovených památek zajišťuje město Ostrov a partneři projektu, dvě příspěvkové
organizace města Ostrov – Dům kultury (objekty v areálu kláštera) a Městský dům dětí a mládeže
(Ekocentrum).
Projekt Historický Ostrov si kladl za cíl: zlepšení image města, zlepšení celkového stavu areálu,
který je přirozenou součástí historického jádra města a který byl převeden městu po dlouholetém
užívání armádou ČR, rozvoj služeb cestovního ruchu a jejich kvality, zvýhodnění města v regionu
bohatou nabídkou historických a architektonických památek, využití potenciálu turistického ruchu
nedalekých lázní, prohloubení spolupráce s partnerským městem Rastatt, hospodářské oživení
města novými aktivitami a rozvoj místních podnikatelských možností, podpora nových pracovních
příležitostí, zlepšení životního prostředí ve městě a vytvoření prostor pro kulturní a naučné vyžití
obyvatel města i návštěvníků.
Do přípravy a realizace uvedeného projektu byly zapojeny především místní
a regionální projekční a stavební firmy.
Doplňující informace o projektu lze nalézt na http://www.historickyostrov.cz .
Je třeba upozornit, že v rámci pravidel publicity, ke kterým jsme se zavázali, je nutné v případě
publikace této tiskové zprávy uvést, že projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.
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