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     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. Bohužel nedošlo řadou mnoha pochybení, které nejsou na straně spolku 

k tomu, že nemohla být kompletně rekonstruována zámecká terasa a další opěrné zdi, na které 

dosud nebyly alokovány finanční prostředky. Obec Lipová, Ústecký kraj i stát tak bohužel 

ignorují zákonnou povinnost zachovat nemovité kulturní památky.  

     Přesto se park stal první prakticky znovu rehabilitovanou částí zámeckého areálu, která 

opět slouží veřejnosti. Park je otevřen od roku 2015 do současnosti celoročně každodenně a 

bezúplatně. Slouží tak nejen k rekreaci místních občanů, ale rovněž tak k pořádání 

komunitních akcí i k edukaci nejširší zájmové veřejnosti. Bylo tak vytvořeno místo setkávání 

občanů různého věku, rozdílných sociálních vrstev, národností, zájmů a názorů, kteří zde 

mohou trávit společně čas a věnovat se rekreačním aktivitám.  

     V roce 2019 v zámeckém parku bylo uspořádáno mimo řady svatebních obřadů setkání 

občanů u příležitosti Dne země, akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, Víkendu otevřených 

zahrad či při příležitosti prezentace obce v rámci udílení cen Obec roku 2019. 

     Velmi významným počinem pak je nastartování nového projektu 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. Projekt byl započat v letních měsících roku a 

bude dokončen v polovině roku 2020. V rámci projektu byly již vysazeny desítky nových 

stromů a více jak dva tisíce keřů, které doplní výsadba specifických vodních  rostlin. 

     Další aktivitou realizovanou v samém závěru roku 2019 pak byla výsadba nové štěpnice, 

přístupná ze zámeckého bludiště na severním okraji zámeckého areálu. Tento nově 

vybudovaný sad opět podpořený dotačními prostředky Státního fondu životního prostředí 

bude v budoucnu produkovat nejen ovoce, ale bude i edukačním místem pro ty, kteří se budou 

chtít dozvědět zajímavosti z historie a vývoje pěstování ovocných odrůd v regionu severních 

Čech. 
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