ZÁMECKÉ LISTY
NEPERIODICKÝ OBČASNÍK

VÁŽENÍ OBČANÉ
DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU NULTÉ ČÍSLO OBČASNÍKU, KTERÝ
MÁ ZA ÚKOL INFORMOVAT O AKTUALITÁCH TÝKAJÍCÍCH SE
ZÁMKU V LIPOVÉ. K VYDÁVÁNÍ TOHOTO LISTU JSME SE
ODHODLALI POTÉ, CO SE PRO NAŠE MNOHDY OBSÁHLÉ TEXTY
NEDOSTÁVALO MÍSTA V LIPOVSKÝCH NOVINÁCH. RÁDI
BYCHOM VÁS INFORMOVALI V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU S TÍM,
CO SE TÝKÁ ZÁMECKÉHO AREÁLU. KAŽDÉ DALŠÍ ČÍSLO SE VÁM
DOSTANE DO RUKOU VŽDY, KDYŽ BUDE POTŘEBA VÁS
SEZNÁMIT S JAKÝMIKOLIV AKTUALITAMI TÝKAJÍCÍMI SE
AKTIVIT NAŠEHO SPOLKU VIA TEMPORA NOVA. V NAŠICH
TEXTECH SE ROVNĚŽ VRÁTÍME DO MINULOSTI, ABYCHOM VÁS
SEZNÁMILI S DALŠÍMI OKOLNOSTMI KOLEM REKONSTRUKCE
ZÁMKU, KTERÉ VÁM DOSUD ZŮSTALY UTAJENY. DALŠÍ ZPRÁVY
NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.ZAMEKLIPOVA.CZ

JARNÍ ZPRÁVY ZE ZÁMKU
Vážení občané, po zimní přestávce opět podáváme malý přehled zpráv o tom,
co se děje v zámeckém areálu. Vzhledem k tomu, že redakce Lipovských
novin neměla opakovaně místo pro naše články v plném znění, odhodlali jsme
se seznamovat Vás prostřednictvím vlastní tiskoviny tak, abyste měli
k dispozici vždy přesné zprávy přímo od zdroje. Především musíme
informovat o potížích v zámeckém parku spojených nejen s následky zimní
bouře Herward, která se ostatně podepsala i na okolních lesích. Zanechala
bohužel i značnou škodu na vlastní zámecké budově, kde i jinak stále ještě
pokračuje destrukce zdí tam, kde nebyla pro nedostatek finančních prostředků
zatím zahájena sanace.
Tedy postupně, nejprve k parku. Zimní bouře nám srazila korunu (doslova ji
ukroutila) jednoho z nejmohutnějších dubů pod zámeckým parterem a několik
silných větví z ostatních stromů. V plné nahotě se ukázal zřejmý fakt, o
kterém jsme se přesvědčovali již celý předešlý rok. Totiž o tom, že firma
Gabriel, která prováděla rekonstrukční práce v parku v roce 2015, neodvedla
svoji práci v takové kvalitě, jak jí ukládala podepsaná smlouva o dílo. V roce
2017 jsme si nechali zpracovat několik odborných posudků od předních
odborníků a vyšla bohužel najevo řada nesrovnalostí, ke kterým se jednatelé
firmy dosud nepostavili čelem a tak se vzniklý spor bude muset
pravděpodobně řešit soudní cestou. S tímto úzce souvisí i zpřístupnění parku
veřejnosti. Zprvu jsme se domnívali, že park budeme muset až do konečného
řešení (což může trvat roky – náš soudní systém je bohužel takový) uzavřít.
Po konzultacích jsme ale došli k závěru, že park je možno nechat přístupný
veřejnosti, ovšem s jistými omezeními.
Zejména tedy návštěvníci musí respektovat zákaz vstupu do bezprostředního
okolí zámecké budovy, která na několika místech hrozí zřícením. Jedná se
především o kamennou korunu budovy. Zřícením ale hrozí celé třetí patro
budovy. Stavební úřad ve Šluknově proto vydal rozhodnutí, že okolí budovy
zámku musí být znepřístupněno stejně jako vlastní budova zámku. Za druhé,
je nezbytně třeba, aby návštěvníci nevstupovali do parku ve větrném počasí,
kdy hrozí padání ulomených větví ze vzrostlých stromů. Vstup do parku tak
bude napříště při silném větru a dešti pouze na vlastní nebezpečí, a to až do
odvolání (tedy do doby, než budou provedeny nutné arboristické úpravy korun
stromů). Současně se bude náš spolek snažit zajistit finanční prostředky na
dodatečné odstranění závad, které firma Gabriel v parku způsobila svým
neodborným konáním a potom již budeme moci toto varování odvolat.

Obdobný problém je i s cestní sítí v parku. Jak jste si asi všimli, při větším
dešti proudy vody odnáší vrchní vrstvy cest, přičemž na několika
exponovaných místech vznikají vyslovená koryta. Je to tím, že opět zhotovitel
nedbal na řádné provedení povrchu cest, které budeme muset v budoucnu
zcela nově provést. Snažíme se sice kontinuálně řešit daný problém při
každém větším dešti, ale nemůžeme vždy zasahovat bezprostředně.
V takovém případě prosíme návštěvníky o obezřetnost, aby nedošlo k úrazu.
Doufáme však, že tato omezení Vám nebudou kazit potěšení z jarní procházky
parkem, kde při hezkém jarním či letním počasí Vám opravdu žádné
nebezpečí při dodržování uvedených zásad nehrozí. Náš spolek pak doufá, že
za pomoci příslušných orgánů státní správy budeme moci v době co nejkratší
realizovat nápravu v maximálním rozsahu.
Abychom nezůstali jen u negativ, rádi bychom Vás informovali o novém
projektu HORTUS AQUATICUS – neboli vodní zahradě v parku. Jde o
řešení prostoru pod zámkem, v místě bývalé louky za autobusovou zastávkou,
kde chceme za pomocí nově vypsaného dotačního titulu z programu
Ministerstva životního prostředí vybudovat novou krásnou odpočinkovou
enklávu, která bude spojovat střed obce se zámeckým parkem. Doufáme
přitom, že se nám podaří konečně i dobudovat chybějící mostky přes potok
z rybníka a tak park podstatným způsobem rozšířit a lépe zpřístupnit. Projekt
je hotov a podána žádost, takže nyní jen čekáme na výsledek hodnocení a
schvalovacího procesu žádosti, abychom mohli začít se stavebními pracemi.
V této souvislosti bychom rádi poděkovali všem, kteří svým příkladným
přístupem pomohli uvedený projekt realizovat v projektové a přípravné fázi,
zejména pak panu inženýru Latislavovi jako vedoucímu odboru životního
prostředí v Rumburku a panu inženýru Maškovi jako vedoucímu stavebného
odboru ve Šluknově a pochopitelně i obecním zástupcům z Lipové.
Poděkování pak patří zejména autorce projektu, inženýrce Křivohlavé
z Varnsdorfu, která je duší celého realizačního týmu a pochopitelně i
dlouhodobým podporovatelům a konzultantům, manželům Hentschelovým z
Liščí, bez jejichž pomoci se dlouhodobě neobejdeme.
Co se týče vlastní zámecké budovy, možná jste zaznamenali i v zimních
měsících pokračující pracovní ruch. Původcem je neúnavný a stále akční pan
Pavlík, který sanuje celé jižní křídlo od spadlých střešních a stropních trámů
tak, abychom mohli od jarních měsíců pokračovat ve vyklízení suti. Přitom
vychází najevo, v jak zoufalém stavebním stavu je i toto křídlo zámku. Zde se
naopak musíme pozastavit na tristním přístupu odpovědných zástupců těch
institucí, kteří přes dlouhodobé ujišťování o finanční pomoci projektu
záchrany zámku dosud nekonají. Prozatím tak pro letošní rok máme přislíbeny

dotace jen ve výši cca 20% těch, které jsme mohli využít v roce 2017,
poskytnutých Ministerstvem kultury. Krajský úřad Ústeckého kraje nám již
třetím rokem neposkytl ani korunu. Ignorantství odpovědných představitelů
koneckonců v minulosti způsobilo dnešní tak neutěšený stavební stav kulturní
památky v Lipové. K této problematice se velice adresně ještě v budoucnu
vrátíme. Myslíme si, že je načase začít se ptát po přímé odpovědnosti za stav
našeho národního kulturního dědictví. Není nic horšího než ignorantství či
pouhá lenost nebo lhostejnost. V této věci se v současnosti obracíme na
nejvyšší státní představitele s žádostí o řešení této problematiky a doufáme, že
se stav v budoucnosti přece jen změní. Nechceme totiž jen nečinně přihlížet,
jak zámek zaniká a čekat až přijdou finanční prostředky z Evropské unie, na
což se mnozí jednak spoléhají a jednak vymlouvají.
Nicméně musíme i letos říci, že s pomocí mnohých nadšených podporovatelů
budou pokračovat sanační práce tak, aby do budoucna bylo zajištěno
maximum stávajících zdí před zřícením, a budeme i nadále pokračovat ve
snaze zajistit finance na záchranné a rekonstrukční práce. Mimo státního
rozpočtu se tak kupříkladu v blízké době znovu otevřou k čerpání fondy
ERDF, tedy tzv. Norské fondy, díky kterým stojí i zámek ve Šluknově. A
pochopitelně uvítáme pomoc každého, kdo bude mít zájem přiložit ruku
k dílu. O pokračujících změnách Vás pak budeme průběžně informovat.
Děkujeme za pozornost
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