Revitalizace veřejných prostranství kolem
kostelíku sv. Urban v Rybářích
V rámci projektu „Hofské lesoparky v Karlových Varech” bylo revitalizováno prostranství
kolem kostelíku sv. Urbana v Rybářích. V lokalitě byly odstraněny zbytky původního a
nevyhovujícího dětského hřiště. Odstraněna byla i legendární raketa, která byla v havarijním
stavu. Odkryta byla řada původních komunikací v lokalitě (cesty, schodiště). Došlo rovněž k
úpravě zeleně. V horní části bylo nově instalováno moderní bezpečné dětské hřiště, v části dolní
byl instalován tzv. fitnessprogram s četnými posilovacími prvky. Všechna zařízení jsou z nerezu
a splňují náročné bezpečnostní zkoušky (jsou certifikovány). Vysázeno bylo i 5 dubů letních,
jako symbol česko-německé spolupráce. V lokalitě byly instalovány rovněž dvě česko-německé
informační tabule. První poukazuje na samotný projekt a turistické atraktivity bavorského
partnera (město Hof), druhá se tematicky zaměřuje na městskou část Rybáře a kostelík sv.
Urbana. Slavnostní otevření proběhne dne 20. 11. 2014. V Karlových Varech budou, v rámci
tohoto projektu, dále vyhotoveny komplety projektových dokumentací, které jsou třeba pro
realizaci Hofských lesoparků v Karlových Varech (lokality: Na Šlemu, Na Milíři, U Jízdárny,
Popílkoviště Sedlec). Budou probíhat i setkání odborníků z české i bavorské strany.
Město Hof v rámci projektu vybudovalo Karlovarskou zahradu v parku Theresienstein s prvky
symbolizujícími západočeské lázeňské město Karlovy Vary (parková úprava, přístřešek).
Slavnostní otevření proběhne rovněž v listopadu 2014. Součástí bavorské projektové části je i
realizace propagačních opatření (pořízení software pro informační centrum, tisk publikací, atd.).
Projekt „Hofské lesoparky v Karlových Varech“ (reg. č. 342) je spolufinancovaný Evropskou
unií z fondu pro regionální rozvoj (Investice do Vaší budoucnosti), jež je realizovaný v rámci
operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007 – 2013. Rozpočet bavorského partnera (Město Hof) činí 60.969,85 euro a rozpočet českého
partnera (Správa lázeňských parků, p. o.) činí 300.008,- euro. Doba realizace projektu je 3. 3.
2014 – 31. 5. 2015.
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