CCR INFO

PRO NÁVŠTĚVNÍKY ŠLUKNOVSKA

LIPOVSKÝ ZÁMEK OŽÍVÁ
V minulém čísle CCR INFO jsme pochvalně zmínili záměr rekonstrukce zchátralého zámku a revitalizace zámeckých zahrad v Lipové. Nyní nám k tomu poskytl podrobnější informace Mgr. Jan Rapin
ze spolku Via Tempora Nova (www.viatemporanova.cz).
Obec Lipová není vlastníkem
zámku a parku nacházejícím se
na jejím katastrálním území.
Vlastníkem je nezisková organizace Via Tempora Nova, spolek,
který byl založen pro účely záchrany nemovitého kulturního
majetku ČR před takřka deseti
roky, v posledních čtyřech letech
tedy jmenovitě zámku v Lipové.
Obec je naším partnerem a partnerem velmi dobrým a příkladně spolupracujícím. Obec sama
revitalizuje v roce 2015 prostory
v centru obce a vysazuje velké
množství nových dřevin včetně
celých nových alejí. V minulosti
rekonstruovala Zámecký rybník
na jehož břehu vlastní zámek
stojí. V minulém roce rovněž prováděla stavbu obecní kanalizace,
která byla završena rekonstrukcí cestní sítě, komunikací v obci
včetně revitalizace dotčené zeleně. Dílo obrovské hodnoty, které
se povedlo díky píli zastupitelstva
a pana starosty Svobody. V minulém roce se rovněž díky obci
povedla rekonstrukce kostela sv.
Šimona a Judy, kterou velmi dobře provedla místní stavební firma
SIOPS z Vilémova.

dvaceti milionů korun. V dalších
etapách bychom rádi dokončili
rekonstrukci zámeckého parku,
především barokní kašnu a hlavní zámeckou terasu, na kterou se
již finančních prostředků nedostalo. V další etapě pak máme v
úmyslu rekonstruovat zámeckou
oranžerii a fíkovnu, případně další drobné odpočinkové parkové
stavby, které park dotvářely jak
v období barokním tak v devatenáctém století.
Vlastní zámek je postupně
staticky sanován, v současné
době dokončujeme prováděcí
projekt, který je v připomínkovém řízení s útvary památkové
péče, jejíž pracovníci jsou projektu velmi nakloněni. Předpokládáme, že celkový rozpočet záchrany
zámku se bude v základní stavební části pohybovat kolem cca 200
milionů korun (k dnešnímu dni
ještě není ukončen, jedná se tedy
jen o hrubý odhad) investice do
parkových úprav by se měla pohybovat ještě kolem cca 70 až 80
milionů korun.
Celý areál bude zpřístupněn
veřejnosti a měl by být ukázko-

Fotografie dokumentující práce v podzámecké zahradě.
Co se týče zámeckého areálu v Lipové, pak jsme zatím dosáhli pravidelně poskytovaných
finančních příspěvků z fondu
Ústeckého kraje a rovněž tak
jsme byli přednostně zařazeni do
Programu na záchranu architektonického dědictví ČR. V tomto
Programu jsou pak rovněž již třetím rokem poskytovány finanční
dotace na sanaci objektu zámku.
V roce 2015 pak byla realizována
první etapa rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku, na níž
poskytly dotační prostředky ve
výši zhruba 10 milionů Kč Ministerstvo životního prostředí v jednom programu a ve druhém pak
ROP Severozápad a to ve výši cca
7,5 mil. Kč. Celková investice do
parku se tak nyní pohybuje okolo
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vým turistickým i edukačním
centrem pro nejširší návštěvnické publikum. Tomu budeme chtít
nabídnout i kulturní zážitky na
vysoké umělecké úrovni. Jak je
vidět, jedná se o ambiciózní projekt, který se chce spolu s ostatními dnes již provozovanými
kulturními památkami ve Šluknovském výběžku stát centrem,
které zatraktivní celý region a
přinese mu novou prosperitu.
Cesta je to sice náročná a dlouhá, ale značných výsledků jsme
již dosáhli, jak mohou dokumentovat přiložené fotografie dokumentující stav zámeckého parku
před revitalizací v roce 2014 a po
jednom roce.
S pozdravem a s pozváním
k návštěvě, Jan Rapin.

Komentované prohlídky kostela
sv. Šimona a Judy
v Lipové

Informační centrum Lipová nabízí komentované prohlídky kostela
sv. Šimona a Judy s výstavou instalovanou na kostelní půdě:
březen 2016 - 13. 3. 2016 v 16.00 hodin, 27. 3. 2016 v 10.00 hodin
duben 2016 - 10. 4. 2016 v 16.00 hodin, 24. 4. 2016 v 10.00 hodin
květen 2016 - 8. 5. 2016 ve 14.00 hodin, 15. 5. 2016 v 10.00 hodin
červen 2016 - 12. 6. 2016 v 17.00 hodin, 26. 6. 2016 v 17.00 hodin
V rámci prohlídky se dozvíte historii kostela, prohlédnete si chrámovou loď, emporu s varhany a výstavu v půdním prostoru. Prohlídka
začíná v danou hodinu u Informačního centra Lipová, odkud se ke
kostelu přesunete spolu s průvodcem. Prohlídky jsou ZDARMA a je
nutné se na ně přihlásit nejdéle den před datem konání. Přihlásit se
můžete osobně v IC Lipová, na mailové adrese ic@lipova.cz nebo na
telefonech 474 778 888 a 721 213 700.
V případě zájmu o prohlídku mimo stanovené termíny pro skupinu větší než 5 osob neváhejte kontaktovat pracovnice IC Lipová.

KULTURNÍ AKCE V LIPOVÉ
• V sobotu 12. března 2016 od
10.00 hodin na návsi v Lipové
proběhne Domácí Lipovská zabijačka.
• V sobotu 19. března 2016 se od
20.00 hodin na sále Restaurace
U Pytláka koná Sportovní ples
pořádaný SK SKLOLUXUS Lipová. Vstupenky na ples jsou k
zakoupení v IC Lipové a to do 17.
března 2016.
• V neděli 27. března 2016 se
uskuteční v kostele sv. Šimona a
Judy tradiční Velikonoční koncert.
• V sobotu 14. května 2016 se od
10.00 hodin sejdeme, abychom
se zúčastnili celorepublikové
akce Férová snídaně – happening
na podporu Fair trade obchodu.
V letošním společně posnídáme
v nově zrevitalizovaném zámeckém parku.
• V sobotu 28. května 2016 se od
10.00 hodin uskuteční v okolí Restaurace U Pytláka další ročník
tradiční akce Lipovský jarmark a
řemeslné trhy v krajině podstávkových domů. Celodenní vstupné
Informační centrum Lipová

na Lipovský jarmark je 50,-Kč,
děti do 15-ti let vstup zdarma.
• Na neděli 29. května 2016 v letošním roce připadá mezinárodní
akce Den otevřených podstávkových domů. Jako každý rok se
návštěvníci můžou těšit na ukázku řemesel, posezení s hudbou a
prohlídky našeho podstávkového
domu. Podstávkový dům č.p. 424
bude přístupný od 10.00 do 17.00
hodin se všemi aktuálními výstavami a expozicemi.
• Obec Lipová se letos poprvé zapojuje do akce s názvem Noc Kostelů. V pátek 10. června 2016 se
od 18.00 otevře kostel sv. Šimona
a Judy v Lipové. Pro návštěvníky
je připraven program, komentované prohlídky kostela, možnost
navštívit výstavní expozici v půdním prostoru.
Bližší informace k jednotlivým
akcím naleznete na webových
stránkách obce Lipová:
www.lipova.cz, nebo na facebookové stránce https://www.facebook.com/Lipova.cz/

Informační centrum Lipová je pro návštěvníky otevřeno každý den od 10.00 do
17.00 hodin. S možností prohlídky celého domu, muzejní expozice, aktuálních
výstav v prostorách galerie a stálé geologické expozice v zahradě podstávkového domu.

