REVITALIZACE PROSTORU VALU A LIPOVÉ ALEJE V AREÁLU
ZÁMKU V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
Vážení návštěvníci,
je mojí milou povinností Vás jménem rodiny Bartoň – Dobenín a Správy zámku informovat
o započetí prací na projektu nesoucím název "Revitalizace prostoru valu a lipové aleje
v areálu zámku v Novém Městě nad Metují". Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií
s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0005189 a byl zahájen podepsáním
smlouvy o dílo 25. ledna 2018.
A o co v projektu vlastně jde? Rodina Bartoň – Dobenín se rozhodla opětovně zpřístupnit
pro veřejnost prostor valu s lipovou alejí, který byl dlouhodobě uzavřen. S tím však souvisí
provedení základních opatření pro bezpečný pohyb návštěvníků.
Proto prvním krokem, který již byl učiněn ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, byla revitalizace
stromů v aleji. Některé jedince bylo nutno pokácet vzhledem k jejich dlouhodobému
nedobrému vegetativnímu stavu. Tři nejstarší lípy v aleji směrem k náměstí Republiky byly
pouze ořezány a jejich torza, která se nechají důstojně dožít, tak budou představovat
svědectví dob minulých. Za pokácené lípy budou vysazeny lípy nové, jejichž počet převýší
počet pokácených stromů. Doposud provedené arboristické práce se musely provést
v rámci tzv. vegetačního klidu, aby byly stromy co nejméně vegetativně zasaženy.
V průběhu června se ještě provedou speciální arboristické probírky korun lip. V jarních
měsících budou následovat zemní práce na zavedení elektřiny pro osvětlení aleje,
špýcharu, věže Zázvorky a instalaci bezpečnostních kamer a dále vodovodního rozvodu
pro snazší zavlažování celé této lokality. V rámci projektu také bude restaurována stávající
socha sv. Václava. Pro pohodlí návštěvníků zde budou umístěny zcela nové lavičky a také
odpadkové koše. Finálně budou provedeny nové antukové cestičky a lokálně budou
vysazeny nové rostliny, např. hortenzie nebo levandule.
Protože jde o území, které se nachází nejen v městské památkové rezervaci, ale také
v areálu zámku jakožto národní kulturní památky, veškeré plánované práce v rámci
přípravy projektu proto byly nejprve odborně a detailně konzultovány s pracovníky
památkové péče a s odborem životního prostředí místního MěÚ. Následně tyto instituce
vydaly závazná stanoviska a bylo získáno povolení místního stavebního úřadu. A dohled
odborníků samozřejmě neustane ani v rámci provádění prací, protože po celou dobu
realizace se konají pravidelné kontrolní dny, na kterých jsou přítomni pracovníci z daných
institucí.
Práce by měly být ukončeny do listopadu letošního roku a první návštěvníky val i alej uvítá
na jaře 2019. Přejeme si tedy, aby se vše stihlo v požadovaných termínech a věříme, že
tato lokalita si získá mezi obyvateli Nového Města i turisty stejně velkou oblibu jakou má
zámecká zahrada. A těšíme se také na to, že náš zámek získá, i díky revitalizaci tohoto
velmi zajímavého místa, na další atraktivitě.
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