
Zámek 
Vážení přátelé, milí spoluobčané 

      Využívám příležitosti danou mi redakcí tohoto časopisu, abych mohl představit současné 

aktivity týkající se záchrany zámku a zámeckého parku ve Vaší obci. Zdá se to z dnešního 

pohledu až neuvěřitelné, ale je to právě pouze jeden rok (25. dubna 2011), kdy jsem jako 

předseda občanského sdružení oslovil Vašeho pana starostu s žádostí o spolupráci při 

záchraně zámku v Lipové. Tehdy jsme ještě zámek ani nevlastnili, měli jsme pouze jasnou 

představu, že nemůžeme nečinně přihlížet jeho zániku. Od té doby se již mnoho věcí změnilo, 

ale přáli bychom si, aby práce na záchraně pokračovaly ještě mnohem rychleji. Toto naše 

přání je však podmíněno jednak dokončením  přípravných projektových prací, které se podaří 

dotáhnout do konce asi až počátkem příštího roku, a jednak, a to především, získáním dotací, 

které umožní nejen nastartovat záchranu ale především pokračovat s rekonstrukcí až do 

zdárného konce. Ten vidíme v ideálním případě v horizontu zhruba deseti let. 

     V současnosti pokračují práce na revitalizaci zámeckého parku, který je chráněnou kulturní 

památkou, čehož si jistě většina z obyvatel Lipové ale i turistů, kteří sem přijíždějí, jistě dosud 

asi nevšimla. Nicméně jak pokračují práce, objevila se hodnotná a poměrně velmi dobře 

zachovalá barokní kašna v parteru bývalé barokní zahrady. Ten bude v následujících měsících 

upraven alespoň do základní podoby tak, aby se mohl využívat k procházkám a odpočinku v 

blízkosti centra obce. Postupně jsou také odkrývány zahradní zdi, které budeme 

rekonstruovat, jakmile to dovolí finanční situace. Ta je dnes největší brzdou záchrany nejen 

parku ale především samotného zámku.  

     V současnosti finišují projekční a administrativní práce, nezbytné pro získání patřičných 

stavebních povolení, bez kterých není možné žádat o dotace nejen krajské ale především o 

dotace z ministerstva kultury i evropských fondů.        Věříme, že v této fázi budou všichni 

zainteresovaní státní úředníci konat tak, abychom mohli včas požádat příslušné instituce o 

dotace na záchranu zámeckého objektu, a tyto dotace nám také budou přiznány. Zatím se 

snažíme být maximálními optimisty, a věříme, že v letošním roce  dostaneme alespoň 

minimální objem dotací nutných pro základní zabezpečení statiky objektu tak, aby nedošlo 

k dalšímu zřícení střech a zdí.  

     A tak bychom se jistě všichni chtěli přenést někam k roku 2020, kdy bude možné pozvat 

Vás všechny na prohlídku právě otevřeného zámku a jeho interiérů, které budou ukrývat nejen 

informační středisko s prodejnou místních specialit, knihkupectvím či antikvariátem, ale 

pozvou návštěvníky i na sklenku dobrého zámeckého vína (Chateau Lipová, zemské přírodní 

víno ze soukromých sklepů je ke koupi již nyní) či na koflík pravé zámecké kávy z daleké 

Keni či Hondurasu, anebo na šálek kakaa anebo čokolády… Přízemí zámku bude ukrývat i 

depozitáře muzea v Děčíně a pochlubí se výstavními prostorami, které budou přibližovat 

dějiny obce. První patro zámku bude klasickým prohlídkovým okruhem, který ve své instalaci 

představí život na zámku v době baroka a rokoka, tedy v takovém prostředí, v jakém zámek 

vznikl a sloužil svým zakladatelům, kterými byla starohraběcí rodina Salm Reifferscheidtů. 

Druhé poschodí pak poskytne útočiště kulturně vzdělávacímu centru, které bude poskytovat 

své služby především vysokým školám a univerzitám jak českým, tak německým a přispěje 

k vzájemnému poznávání a sbližování národů v rámci Evropské unie. Využito by mělo být i 

podkroví objektu a to jako ubytovací kapacity sloužící nejen  vzdělávacímu centru ale i obci 

jako možné sociální ubytování. 

     Pochopitelně v současnosti ještě zvažujeme všechny varianty tohoto uspořádání, ale tato 

základní rozvaha budoucího využití zámku by se již neměla příliš měnit. Také zámecký park 

bude otevřen široké veřejnosti pro chvíle odpočinku i relaxace a doufáme, že se nám podaří 

realizovat projekt zámeckého kulturního léta, který by měl představit špičkové hudební 

interprety nejen české ale i evropské. Je toho ještě hodně, co bychom chtěli představit Vám 



všem, je toho ještě hodně, co bychom sami chtěli uvést do života tak, aby zámek v Lipové byl  

chloubou nejen celého kraje ale i celé republiky. Počítáme při realizaci našich plánů také s 

Vaší podporou, neboť veškeré naše snažení je nasměrováno především ve prospěch obce a 

jejích obyvatel. Veškeré informace týkající se našeho snažení, včetně všech novinek najdete 

na webových stránkách www.viatemporanova.cz. 

     Jménem našeho občanského sdružení Vám přeji hodně krásných dnů a těším se na 

společná  setkávání. 
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