Památkám na Liberecku pomáhají dobrovolníci
Události na ČT1, neděle 25.7.2004

Bohumil Klepetko, ČT:
Úplnou zkázou nejvíc ohrožené jsou v Libereckém kraji památky na Českolipsku. Vyplývá to z průzkumu,
který si nechalo zpracovat vedení Libereckého kraje. Nejčastěji se to týká zdevastovaných kostelů. Na
Českolipsku proto vzniklo několik občanských sdružení, která se o záchranu a obnovu památek chtějí
postarat sama.

Jana Pavlíčková, ČT:
Více než 20 let byl zvon v kostele svatého Jakuba němý. Teprve díky spolku nadšenců může dnes znovu
zvát na příležitostné mše do kostela, který i přes veškerou snahu stále nese stopy devastace a loupení.
Jan Nepomucký Jiřiště, farnost Bořejov:
Tady všude se válely lešenový trubky a oltáře byly samozřejmě
vydrancovaný, obrazy samozřejmě pryč...
Jana Pavlíčková, ČT:
Málokteré kostely na Českolipsku jsou dnes v přijatelném stavu.
Většina z nich je zcela vyloupená a hrozí jim zkáza, jak potvrzuje i
soupis památek, který si nechal zpracovat Liberecký kraj.

Jaroslav Zámečník, Liberecký kraj:
Nejhůř v Libereckém kraji v oblasti památek je okres Česká Lípa,
kde evidujeme v tuto chvíli 28 velmi ohrožených a postižených
památek.
Miroslav Pröller, OS Drobné památky severních Čech:
V podstatě od toho roku 1945 se o ně nikdo nestará a ten stav je
opravdu špatný. Bohužel je to i tím, že zde je málo věřících...

Jana Pavlíčková, ČT:
Protože kraj nemá na záchranu památek dost peněz, převzala iniciativu nejrůznější občanská sdružení, která
pořádají sbírky a postupně renovují zničený inventář. Kostel svatého Jakuba tak po čtvrtstoletí dostal nový
oltářní obraz, opravy se dočkaly i tamní varhany. Členové spolku také ve volném čase vysekali husté křoví,
které zcela zakrývalo starý německý hřbitov.

Jana Šmídová, OS Pšovka:
Takže bychom chtěli udělat z toho pietní místo, aby se nezapomnělo
na předky, kteří to tady všechno vytvořili.
Jana Pavlíčková, ČT:
Kromě bořejovského svatostánku se sdružení stará ještě o 5 dalších
kostelů z celého Českolipska. Jana Pavlíčková, Česká televize,
Bořejov.

