TISKOVÁ ZPRÁVA ZÁMECKÝ PARK
LIPOVÁ 2018

ZÁMECKÝ PARK v Lipové byl zrekonstruován, revitalizován a následně otevřen nejširší
veřejnosti 30. října roku 2015. Spolek Via Tempora Nova získal dotaci na rekonstrukci parku
(parkové cestní sítě a některé opěrné zdi v parku) z rozpočtových prostředků Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad. V rámci rekonstrukce se znovu založila kompletní nová
cestní síť v parku, zejména v barokním parteru. Dále byla z větší poloviny znovu postavena
hlavní opěrná zeď mezi zámeckým parterem a podzámeckou zahradou. Jedním
z nejdůležitějších kroků pak byla rekonstrukce jedné z hlavních opěrných zdí barokního
zámeckého parteru, která až na základy již zcela zanikla. Tím došlo k rekonstrukci původního
barokního tvaru parteru, kde byla založena i nová cestní síť, vycházející z původního
barokního tvarosloví.
Park se tak stal první prakticky znovu rehabilitovanou částí zámeckého areálu, která může
prakticky bezezbytku opět sloužit veřejnosti. Park je otevřen celoročně každodenně a
bezúplatně. Slouží tak nejen k rekreaci občanů, ale rovněž tak k pořádání společenských a
komunitních akcí stejně tak jako k pořádání kulturních akcí obce i spolku.
Bylo tak vytvořeno místo komunitního setkávání občanů různého věku, rozdílných sociálních
vrstev, národností, zájmů a názorů, kteří zde můžou trávit společně čas a věnovat se
rekreačním aktivitám. Aktivity jsou připravovány dle jejich požadavků a potřeb.
Park je přístupný veřejnosti celoročně a probíhají zde kulturní akce, na kterých se podílejí naši
partneři. Přesné informace o jejich konání jsou k nalezení na plakátech a na webových
stránkách zúčastněných subjektů. Mezi pravidelné akce patří zejména Lipovské hudební léto,
které má již mnohaletou tradici a na němž vystupují špičkoví čeští interpreti převážně klasické
hudby.
V roce 2018 v zámeckém parku bylo uspořádáno mimo řady svatebních obřadů i setkání
občanů u příležitosti Dne země, akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, Víkendu otevřených
zahrad či při příležitosti seznámení občanů Lipové s novým projektem Hortus aquaticus, který
významným způsobem chce nově rozšířit zámecký park o tzv. Vodní zahradu. Na projekt,
který byl připravován již od roku 2017, byly uvolněny dotační prostředky prostřednictvím
Ministerstva životního prostředí z fondů EU. Jinou významnou aktivitou byla realizace
naučné stezky kolem Zámeckého rybníka, kterou za přispění spolku a obce Lipová realizovali
členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v rámci programu NET4GAS. Významnou
událostí bylo i každoročně pořádané Lipovské hudební léto. Jeho protagonisty se tentokráte
stali hudebníci MUSICA DA CHIESA, Tomáš Najbrt a P. Jaroslav Konečný.
V roce 2018 náš spolek obdržel za svoji mnohaletou snahu o záchranu zámeckého parku Cenu
odborné poroty v mezinárodním projektu Má vlast cestami proměn.
Můžeme tedy konstatovat, že zámecký park v Lipové žije a slouží svým návštěvníkům.

