
    
Kříž v Dolní Světlé před opravou a po jejím dokončení 

    
Kaplička mezi Českou Lípou a Žizníkovem před opravou 

a po jejím dokončení. 

Spolek Drobné památky severních Čech 
Nám. T. G. Masaryka 169,  470 01 Česká Lípa;   IČO 26611384 

tel:  487 524 437,  603 976 223 

e-mail:  Miroslav.Proller@cmail.cz 

http://www.drobne-pamatky.cz/ 

 
Drobné památky, jako jsou kapličky, kříže, sochy, Boží muka, svaté 

obrázky apod., jsou nezaměnitelnou součástí naší krajiny a velmi cennou 

ukázkou lidové umělecké tvorby. Množství těchto památek je zvláště 

v pohraničí zničeno nebo vážně poškozeno, protože o ně téměř 60 let nikdo 

nepečoval a jejich ničení bylo minulým režimem tolerováno a přehlíženo. 

Proto se vytvořil okruh lidí, kterým není stav těchto památek lhostejný, 

a v prosinci roku 2002 bylo založeno občanské sdružení Drobné památky 

severních Čech, které bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra. 

Spolek si dal za úkol nejen dokumentaci těchto památek, ale hlavně 

jejich obnovu a údržbu. Protože drobných památek je jen v českolipském 

regionu kolem 700, je to velmi náročný úkol. Největším problémem je 

získat na opravy dostatek finančních prostředků. Spolek se proto snaží 

získat prostředky oslovováním nejrůznějších nadací, získáváním grantů či 

kontaktováním různých "osvícených" firem a jednotlivců, ochotných finančně přispět na opravy 

konkrétních památek. Protože v řadách spolku jsou řemeslníci, kteří mají s opravami památek 

zkušenosti, zprostředkovává spolek odborné konzultace, poradenství a opravy drobných památek také 

přímo provádí. 

Výsledkem činnosti spolku je v současné 

době již více než 100 opravených drobných 

památek v Libereckém, Ústeckém 

i Středočeském kraji. 

Vedle drobných objektů se spolek 

zaměřil také na zdevastované větší kaple 

a kostely, a hledá prostředky na záchranu 

těchto vzácných památek. Jedná se o kostely 

v Bořejově, Brenné, Pavlovicích, Kruhu, 

Drchlavě, Stvolínkách, Petrovicích, Bílém 

Kostelci, Konojedech a dále o kaple na Ostrém u Úštěku, v Novém Šidlově a v Horkách u Dubé. 

 

Kontakt: Miroslav Pröller 

předseda spolku 

Miroslav.Proller@cmail.cz 

tel.:  603 976 223,  487 524 437 

Spolek  

Drobné památky severních Čech 

Nám.T.G.M. 169 

470 01 Česká Lípa 

http://www.drobne-pamatky.cz/ 
 

Účet: Fio banka, č.ú. 2900877966/2010 

 

 
Kaplička u Písečné byla prakticky 

celá nově postavena. 

Kříž u Stvolíneckých Petrovic 

před opravou a po ní. 

http://www.drobne-pamatky.cz/
http://www.drobne-pamatky.cz/

