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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 35 televizí, 22 monitorů a 578 kg 

drobného elektra

Snaha obyvatel  obce recyklovat staré a nepoužívané 

elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela 

certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 

a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru 

drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky 

environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní 

přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních 

surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili 

ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci 

skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace 

vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí 

dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL 

vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 35 televizí, 

22 monitorů a 578 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 22,45 

MWh elektřiny, 1 163,94 litrů ropy, 97,97 m3 vody a 0,83 tun primárních 

surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,83 tun CO2 ekv., 

a produkci nebezpečných odpadů o 19,67 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 

i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní 

prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů 

uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 

ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám 

do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele 

počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 

energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni 

ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, 

si zaslouží obrovský dík. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, 

počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 

dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí 

vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly 

vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány 

jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 

Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně 

pozitivně, a to ve všech aspektech.

            

Když doslouží
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Přehled poplatků pro rok 2015

V tomto čísle Lipovských novin Vám přinášíme přehled poplatků pro 

kalendářní rok 2015. Poplatky můžete uhradit dvěma způsoby, a to buď 

platbou na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ 

u paní Žákové či slečny Petrouškové.

Platbu za ODPAD zasílejte s variabilním symbolem 1340, poplatek činní 

450,-Kč/trvale žijící osoba/rok a 900,-Kč/rekreační objekt/rok.

Platbu za STOČNÉ zasílejte s variabilním symbolem 2321 + č.p. objektu, 

výše poplatku je stanovena dle dohody s paní Žákovou.

Platbu za PSA zasílejte s variabilním symbolem 1341, poplatek činní 

100,-Kč/pes/rok, senioři 30,-Kč/pes/rok.

Platbu za PRONÁJEM POZEMKU zasílejte s variabilním symbolem 

3635, přičemž výše poplatku je uvedena v nájemní smlouvě.

Žádáme občany, kteří budou zasílat poplatky bankovním 

převodem, aby do textu ke každé platbě vždy uvedli své jméno 

a číslo domu. Děkujeme. 

Úhrada poplatků za likvidaci odpadu
Prosíme všechny, kteří doposud neuhradili poplatek za likvidaci odpadu za rok 2014 a 2015, aby tak učinili nejpozději dokonce měsíce 

srpna. Děkujeme  

Z kanceláře senátora - Zajistí nám Vláda blahobyt?

Vlády si myslí, že náš spokojený život 

a blaho zajistí pomocí dalších a dalších 

zákonů a předpisů, regulací a dotací. 

A také dalšími tzv. sociálními dávkami, 

které rozděluje z našich daní. A mnozí 

by tomu rádi věřili. Nějak si ale 

neuvědomujeme, že to vše musí někdo 

zaplatit. A kdo to asi je? Necháváme 

si nakukat, že to zaplatí horních deset 

tisíc a proto myslíme, že je musí Vláda 

skřípnout. (ale to je jen takové hezké 

povídání pro voliče). Ti bohatí umí 

optimalizovat a danit jinde … Nezaplatí 

to ani ten, komu platíme dávky za to, 

že má hodně dětí. Zaplatí to všichni ti více či méně aktivní lidé, kteří chodí 

každý den do práce. Aby se cítili dobře, stát jim občas něco kápne …

A podobné je to právě i s těmi předpisy. Státní správa včele s Vládou 

(nemyslím tím jenom právě tu současnou), neumí spravovat zemi. A to, 

pokud jde o řízení, tak i alespoň trochu rozumné hospodaření. Zato umí 

otravovat v rámci boje za to či ono dobro, život té většině slušných lidí. 

Na ty, co podvádí ve velkém, stejně jako na ty, co žijí jen na úkor 

ostatních, nemá. 

Ministři a centrální vládní úředníci mají velmi často až neskonale zoufale 

malé životní zkušenosti. Své reálné neznalosti a manažerskou 

neschopnost nahrazují zaváděním dalších a dalších předpisů na 

nejrůznější úrovni. A mají k tomu hromady lidí na svých úřadech 

a mnoho peněz na externí právníky a konzultanty. 

Výsledek je už mnoho let zřejmý. 

Dochází nám to? A chceme to změnit? Nejdříve však si to musí přiznat ti 

odpovědní!

                 Zbyněk Linhart

              senátor

Z kanceláře senátora - Sociální demagogie

Často se mě ptáte, co udělám s tím, aby dále nevznikala tzv. ghetta 

a lokality, kde se nedá žít, protože se do některých míst a domů 

sestěhovávají velmi zvláštní existence. Myslíte si, že jste zvolili senátora 

a ten, když se mu to řekne, tak to nějak zařídí. 

Problém ale není v tom, že potřebuje o problému slyšet. On ho dobře 

zná. Je přes dvacet let místostarostou resp. starostou města z regionu, 

které ten problém má již mnoho a mnoho let. A musel se s ním potkávat, 

snažit se ho řešit. Dávno na něj upozorňoval s kolegy, psal odpovědným 

úředníkům, hovořil s příslušnými ministry 

I teď ví, o jak velký problém jde, ale jen tuší, jak ho řešit… Průšvih je ale 

v tom, že ani to málo neprosadí. Nejen proto, že senát je tou slabší z 

obou komor parlamentu. Především se ale nemůžeme hnout z místa, 

pokud si ten, kdo vládne bude myslet, že sociálními dávkami se vždy 

pomáhá potřebným lidem a nechce věcně a rozumně debatovat. A bude 

předstírat a přehlížet.  

Starostové Šluknovska psali opakovaně předsedům Vlád, většinou bez 

reálné reakce, vloni na svůj dopis ani nedostali odpověď. I na tento 

problém mnoho let upozorňují, protože ve Výběžku se ty nepříznivé jevy 

projevují ještě o něco dříve a zřetelněji. V loni před evropskými volbami 

přijeli do Šluknova a Varnsdorfu hned tři ministři. A když přišli na jednání 

se starosty, zdálo se, že jsou zděšeni a že snad konečně pochopili. Divili 

se, jak stát může proplácet nájem za bydlení 8,5 tisíce, když ten byt nemá 

hodnotu ani pětistovky. Za rok se v zásadě nezměnilo nic. Dávky, které 

nás před lety stály miliardu, vloni 13 miliard!  

Nedávno jsem s jedním z těch ministrů vedl debatu – tedy snažil jsem se 

…, ale zjistil jsem, že je to marné. Je dost mimo. Vysvětloval jsem na 

názorných příkladech a ze zkušenosti a znalosti dotačních podmínek 

konkrétně a jasně, jak to nemůže fungovat a jak se zbytečně utrácejí 

peníze. Nepochopil a ani snad neposlouchal. Vše je dle něj OK. Někteří 

tvrdí, že ty tzv. sociální dávky (doplatky a poplatky na bydlení) nejdou 

zrušit, protože ti, co o tom rozhodují v tom jedou. Myslím si ale, 

že to snad ve většině ani není úmysl, jen naprostá neschopnost a žití 

úplně mimo realitu.  

                 Zbyněk Linhart

              senátor
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KULTURA V OBCI
------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na Lipovský Dřevák
V sobotu 29. srpna 2015 se od 10.00 hodin uskuteční další ročník akce 

Lipovský Dřevák. Těšit se můžete na dřevosochání, tradiční desetiboj, 

soutěž v páce a v hodu kládou, prodejní stánky, občerstvení, večerní 

veselici s kapelou NONSTOP Music, pouťové atrakce a spoustu dalšího. 

Celodenní vstupné je 50,-Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Lipovské hudební slavnosti
V neděli 26. července 2015 se uskutečnily již čtvrté hudební slavnosti 

pořádané obcí Lipová a společností Via Tempora Nova. V zámeckém 

parku se v tuto krásnou a slunnou neděli sešlo více než 

120 podporovatelů záchrany lipovského zámku. V úvodní části 

programu pronesl své slovo starosta obce Pavel Svoboda a předseda 

společnosti Via Tempora Nova, pan Jan Rapin. Následně vystoupili 

učitelé ze základní umělecké školy v Rumburku a po nich a malé 

přestávce vystoupil pan Štěpán Rak se svým narozeninovým koncertem 

plným pohádkových melodií. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit 

Lipovské hudební slavnosti, a doufáme, že Vám všem přinesly krásný 

hudební zážitek.

INFORMACE Z PODSTÁVKOVÉHO DOMU 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně z informačního centra
V muzeu podstávkového 

domu s i  může te  s tá l e 

p r o h l é d n o u t  v ý s t a v u 

vyšívaných prostírání, která 

se umisťovala za kamna a 

u m y v a d l a .  V  g a l e r i i 

podstávkového domu si 

budete od soboty 1. srpna 

2015 prohlédnou autorskou 

výstavu fotografií Filipa 

Holiče, tato výstava bude 

k vidění do 30. září 2015 

a všechny vystavené foto-

grafie je možné zakoupit 

a  po ukončení  výstavy 

odnést domů. Další pláno-

vanou výstavou je autorská 

výstava slečny Petry Malé z 

Velkého Šenova. 

Nově si u nás můžete zakoupit brožuru o zámku Lipová a rodu 

Salmů, cena brožury je 65,-Kč. V IC Lipová se stále můžete informovat 

na možnosti levného cestování s regionálními jízdenkami, pro všechny 

zájemce máme připravené Turistické jízdní řády na rok 2015, které 

vydala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, a jsou na 

požádání k dostání zdarma. Stále si u nás můžete zakoupit Kulturní pas 

Euroregionu Labe/Elbe, se kterým získáte slevu 10-50% ze vstupného na 

vybraná místa v sousedním Sasku, nově také malovanou mapu 

Děčínska, nová trika obce Lipová, a spoustu dalších upomínkových 

předmětů. V prodeji máme aktuálně obě Turistické známky a nálepky 

obce Lipová, jak Podstávkový dům č. 2147, tak Třípanský kámen č 2155. 

Zakoupit si u nás můžete i nové dřevěné předměty, například puzzle, 

tužky, hodiny, jo-ja, káči, magnetky a klíčenky. V našem informačním 

centru se dozvíte nejen o plánovaných obecních akcích, ale také o akcích 

okolních měst a obcí, plakátky k těmto akcím naleznete na vývěsních 

tabulích ve vitrínách IC, ale také na pořádání přímo v IC. Znovu 

připomínáme, že máme otevřeno každý den od 10.00 do 17.00 hodin 

a můžete nás kontaktovat na mailové adrese ic@lipova.cz nebo na 

telefonním čísle 474 778 888. 

        

        Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice IC Lipová.
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INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ
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Červenec v domově důchodců Lipová
K létu patří výlety a tak jsme v polovině července jeden podnikli. Vybrali 

jsme si hrad Grabštejn, který je poměrně nedaleko. Trošku jsme se 

zapotili, než jsme od parkoviště vystoupali do vrchu k bráně, ale zvládli 

jsme to. Hrad se stále vylepšuje, od naší poslední návštěvy v roce 2007 se 

toho hodně změnilo. Přibyly např. další zrenovované místnosti a tak 

jsme měli možnost si je prohlédnout. Jedna z našich klientek dokonce 

trochu přivedla do rozpaků studenta, který nás provázel. Překvapila ho 

otázkou, z jakého dřeva je vyrobena jedna starobylá skříň. Pracovala 

totiž 20 let v dřevařských závodech. Student musel přiznat, že to 

opravdu neví :-)  Prohlídka se nám moc líbila a stihli jsme i občerstvovací 

kávičku v hradní restauraci.

V  červenci jsme se také zúčastnili soutěže, kterou každoročně pořádá 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky. Byla to soutěž ve 

vaření bramboračky v kotlíku. Akce se konala na koupališti 

v Mikulášovicích. Vezli jsme si s sebou potřebné ingredience a koření, 

aby polévka byla chutná a abychom zvítězili. Málem se to podařilo. 

Obsadili jsme krásné 2. místo ze 7 soutěžních družstev. Těšíme se na 

další ročník. 

                   Mgr. Mirka Hoštičková

             ředitelka 

INFORMACE ZE ZÁMKU
------------------------------------------------------------------------------------------------

Červenec na zámku
Pro zájemce o historii připravila 

Via Tempora Nova drobnou 

publikaci, seznamující čtenáře 

s počátky rodu Salmů, který 

založil a vybudoval zámecký 

areál v Lipové v první polovině 

osmnáctého století. Publikace 

rovněž  př ib l i žu je  h is tor i i 

ostatních aristokratických rodů 

svázaných s regionem ale 

i historii samotné Lipové až 

prakticky do současnosti. Autor 

Jan Rapin spolupracoval na této 

publikaci s panem Ing. Wernerem Hentschlem, kterému také za 

poskytnutí mnohých informací patří náš dík. Publikace vyšla za 

významné podpory ze strany ministerstva kultury a také s podporou 

samotné obce Lipová. Knížku si můžete zakoupit v Lipovském 

informačním centru. 

           

Zámecký park - Rekonstrukce – Revitalizace – Rozšíření 
 Jak jste si jistě již všimli, na zámeckém parku a v jeho okolí se začalo letos 

s terénními úpravami, likvidací náletové zeleně a v dohledné době se 

začne i s výsadbou nových keřů a stromů. Již v roce 2013 byla naše 

nezisková organizace oslovena Ministerstvem životního prostředí 

ve smyslu návrhu na podání projektu a žádosti o dotaci na záchranu 

Lipovského parku. Rozhodli jsme se tehdy začít pracovat na projektu 

rekonstrukce zámeckého parku, ačkoliv park dosud nebyl naší prioritou. 

Tou je bezesporu záchrana vlastního Lipovského zámku. Promrhat 

příležitost na získání evropských dotací pro park se nám však nechtělo 

a tak jsme se rozhodli projekt zpracovat. Oslovili jsme Ing. Vodrážkovou 

jako zahradního projektanta, kterého nám doporučil věhlasný doktor 

Větvička, který se osobně zúčastnil prvních prací na projektu a udělal 

také osobně soupis existujících dřevin v zámeckém parku. Zároveň jsme 

se snažili udělat si vlastní ideový návrh jako podklad pro zpracování 

architektem. Samotný projekt byl hotov již v říjnu roku 2013 a následující 

měsíc jsme podávali žádost o dotaci. Na projektu samém udělali 

neuvěřitelně moc práce zaměstnanci firmy 3L, která nám organizačně 

pomáhá se všemi důležitými dotačními projekty. 

Samotná administrace projektu se ze strany ministerstva protáhla až do 

února letošního roku. V té době jsme již začali s kácením dřevin na 

pozemcích, na kterých se bude budoucí park rozkládat.  
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 Okolí zámku z doby, kdy jsme zámecký areál koupili od firmy Obrození 

Nutno dodat že hned na počátku, v době, kdy naše nezisková 

organizace koupila zámek, jsme za vydatné pomoci obce začali 

s odstraňováním náletové zeleně tak, aby byl vůbec zámek vidět. 

Zároveň se začalo s rekultivací parteru zámeckého parku, čímž vznikl 

prostor pro budoucí společenská setkávání a kulturní pořady. Byl to 

první významný krok na dlouhé cestě k plné obnově zámeckého parku. 

Zároveň jsme začali připravovat podklady pro projekt obnovy. Snažili se 

nastudovat desítky odborných knih, zabývajících se zahradnickou 

tematikou. Studovali zámecké parky nejen v Česku ale i v Německu, 

Rakousku či Francii, které vznikaly ve stejné době, jako náš zámecký 

park, tzn. kolem poloviny osmnáctého století. Základem studia se tedy 

staly zámecké parky v Würtzburgu, Schleissheimu, Schönbornu, 

Weissensteinu v Pommersfeldenu, Augustusburgu v Brühlu, 

Clemenswertu v Sögelu, ve Weikersheimu a dalších. Ve studii jsme 

vycházeli ze studia zámeckých parků a zahrad 

v širších souvislostech, akceptujících vývoj zahradní architektury 

v evropském kulturním prostoru jako takovém. Tak jako většina 

barokních zahrad francouzského typu, i zámecký park v Lipové byl 

založen na přísné symetrii, kterou ještě dnes můžeme vystopovat ze 

základního zaměření parteru, jehož základní osu tvoří pohled 

ze zámeckého čestného dvora směrem východním, v jehož středu leží 

zachovaná barokní vodní nádrž (kašna). Ta se nachází v centru parteru 

a stala se určujícím prvkem pro novodobé řešení tohoto prostoru. 

Úprava parkové plochy je pokračováním architektury hlavní stavby 

zámku. Ve východní, dolní části zámeckého parku, který přechází ve 

volně koncipovaný krajinářský celek anglického parku, byl odkryt základ 

stavby (pravděpodobně altánu) při odklízecích pracích a při likvidaci 

černé skládky v prostoru vstupu do parku v jeho východní části. 

Jižní část zámeckého parku, která byla v minulosti používána jako 

užitková zahrada a louka, bude podle návrhu přeměněna na anglický 

park, využívající drobné vodní plochy navazující na potok, protékající po 

hraně pozemků, náležejících dnes k zámku. V době nedávné byla ještě 

celá tato plocha zcela pohlcena náletovými dřevinami v takovém 

rozsahu, že znemožňovala jakýkoliv přístup do tohoto prostoru. V této 

části počítáme nikoliv s jejím uvedením do stavu, v jakém byl zachycen 

na dobových fotografiích z počátku minulého století (tedy louka či pole), 

ale se zakomponováním a následným logickým i ideovým připojením 

k zámeckému parku, který tak bude rozšířen o značnou část své 

dosavadní plochy. Tento prostor bude přirozeně rozdělen na dvě části 

dnes existující odtokovou strouhou ze Zámeckého rybníka, která ústí do 

Liščího potoka, který uzavírá i limituje prostor zámeckého parku směrem 

východním, tzn. směrem k centru obce. Nové parkové plochy tak budou 

logicky navazovat na současné pozůstatky anglického parku, který 

uzavírá na východní straně barokní francouzskou zahradu. Takto bude 

anglický park rozšířen na více jak dvojnásobnou plochu, která bude 

logicky svým charakterem uzavírat zámecký park na svažitém pozemku 

jižně od budovy zámku. Součástí této části parku by v budoucnosti 

mohly být i zámecké skleníky, případně oranžerie s tropickými 

rostlinami, které se zde původně nacházely a jejichž zbytky jsou dodnes 

patrné pod hrází rybníka. Na sever od zámecké budovy bude rovněž 

park rozšířen o nové plochy, na kterých vznikne bludiště, nově založený 

anglický park a štěpnice se starými původními odrůdami ovocných 

stromů. 

Neprostupná džungle nacházející se pod zámkem a betonový armádní vodojem 
hyzdící pohled od rybníka k zámku. Obojí je dnes již minulostí. 
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Všechny tyto vcelku smělé plány závisí pochopitelně na získání dotací, 

neboť naše nezisková organizace nedisponuje takovými finančními 

prostředky, aby byla schopna rekonstrukce parku i vlastního zámku. Jak 

již bylo řečeno, v letošním roce po obdržení příslibu získání dotačního 

titulu z prostředků Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti Severozápad byla 19. března zahájena fyzická realizace 

projektu Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku. Projekt bude 

podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

dotací do výše 10.918.113,- Kč. 

Cílem projektu je revitalizovat rozsáhlé území v intravilánu obce, které 

by mělo představovat její reprezentativní infrastrukturu. Prostory 

zámeckého parku budou volně přístupné veřejnosti a budou sloužit jak 

pro účely rekreace, setkávání, neorganizovaného trávení volného času, 

tak pro kulturní a komunitní akce, případně obřady. V rámci projektu 

dojde k revitalizaci území o ploše cca 1 ha. V prostoru zámeckého parku 

budou obnoveny parkové zdi a bude vytvořena síť cest pro pěší, které 

zpřístupní obnovený zámecký park široké veřejnosti. 

Partnery projektu jsou obec Lipová a Společnost pro trvale udržitelný 

rozvoj Šluknovska. Partneři projektu se po jeho dokončení budou 

podílet na organizaci a propagaci kulturních a komunitních akcí. Pro 

zájemce bude nezisková organizace, spolek Via Tempora Nova na svých 

webových stránkách pravidelně uveřejňovat fotografie a texty 

dokumentující průběh rekonstrukčních prací. Předpokládané ukončení 

projektu je 30. říjen letošního roku. 

Zároveň s první dotací na obnovu cestní sítě parku a některých opěrných 

zdí byla dokončena administrace dotace poskytované z Ministerstva 

životního prostředí, která byla získána prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí 

o poskytnutí dotace ze dne 14. 5. 2015 (identifikační číslo EIS reg. c. IS 

SFZP 14174506) na realizaci akce Rekonstrukce barokní zahrady a parku 

zámku Lipová u Šluknova). Celková výše podpory je 11.018.113 Kč. Tak 

byla zahájena i tato část revitalizace zámeckého parku. Tato dotace byla 

získána především na obnovu zeleně parku a nutno dodat že po 

dlouhých jednáních a změnách projektu, jehož prováděcí část zhotovila 

realizační firma Gabriel z Českých Kopist u Litoměřic. 

Došlo tak již k likvidaci náletových dřevin, k odstranění všech přestárlých 

a nemocných dřevin, které mnohdy mohly ohrožovat svým stavem 

i návštěvníky parku. Zároveň budou vysazeny nové zajímavé dřeviny 

a keře v celkovém počtu zhruba 15.000 kusů. Občany obce i její 

návštěvníky budeme průběžně informovat s nově vysazovanými 

dřevinami, mezi kterými jsou mnohé vzácné druhy, které obohatí park, 

který v posledních padesáti letech byl pouze ničen. Stejně tak bude 

obnoven travní porost a posléze dojde i na založení zámecké štěpnice. 

V současnosti byl přislíben z prostředků Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti Severozápad ještě jeden dotační titul, 

prostřednictvím kterého by mělo ještě v letošním roce dojít k obnově 

hlavní zámecké terasy se slavnostním schodištěm a balustrádou. 

Obnovena by měla být i barokní zámecká kašna. Pokud se tedy vše 

podaří a zvládneme část administrativní i realizační, pak bude do konce 

roku obnoveno zhruba 70 až 80% parkové plochy. Pochopitelně 

doufáme, že se vše podaří a na konci roku se budeme moci pochlubit 

zámeckým parkem, který Lipové budou závidět v širokém okolí. 

A hlavně, snad rekonstruovaný park pomůže k poskytnutí takových 

finančních prostředků ze státního rozpočtu, které pomohou zachránit 

před zánikem vlastní zámek. Nutno si totiž uvědomit, že většina dosud 

poskytnutých financí pochází z prostředků Evropské unie, i když 

i Ústecký kraj i Ministerstvo kultury jen v letošním roce poskytuje na 

sanaci vlastní budovy zámku dotační prostředky ve výši takřka jednoho 

milionu korun. Nutně je ale potřeba nejméně desetkrát tolik jen na 

nejnutnější rekonstrukční práce, které zabrání dalšímu rozpadání 

zámecké budovy.

           Jan Rapin

Začátek sanačních prací v podzámecké
zahradě na počátku letošního roku 

Počátek prací na výstavbě nové
cestní sítě v zámeckém parku 
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INFORMACE ZE SPORTU
------------------------------------------------------------------------------------------------
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INZERCE
------------------------------------------------------------------------------------------------

Nově otevřeno

POTRAVINY VEČERKA – Lipová čp. 373
OTEVÍRACÍ DOBA:

    pondělí – sobota  od 7.00 do 19.00 hodin

    neděle   od 8.00 do 19.00 hodin

.................................................................................................................................................................................


