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Program „Dědictví otců“
Dobrovolnická služba v kulturních objektech
Program nazvaný „Dědictví otců“ je zaměřen na podporu dobrovolnické služby orientované
na záchranu, údržbu a zpřístupnění různých historických či kulturních objektů na Chebsku.
Dobrovolníci v rámci tohoto programu pod vedením osoby určené majitelem či správcem
objektu mohou vykonávat různé pomocné práce zaměřené na jeho obnovu či údržbu (např.
vyčištění prostoru, příprava objektu ke stavebním úpravám, pomocné práce při úpravách
objektu, úklid, údržbu okolí objektu apod.) nebo mohou zajišťovat průběžné zpřístupnění
objektu pro turisty, a tak napomáhat nejen k zajištění přístupnosti objektu pro širokou
veřejnost a zajištění ostrahy vnitřního vybavení před krádežemi, ale i k zajištění možnosti
adresného dárcovství na obnovu či údržbu objektu, případně na určených místech i pro účely
podpory sociálních a charitativních služeb, protože takto mohou návštěvníci přispívat do
určených pokladniček přímo v místě potřeby. Navíc dobrovolníci mohou pomáhat také se
zajišťováním různých benefičních kulturních či charitativních akcí pořádaných v těchto
objektech.
Momentálně se program zatím realizuje ve spolupráci s Řk farností Cheb ve dvou kulturněhistorických objektech, ve kterých již běží po tři roky: na poutním místě Maria Loreto ve
Starém Hrozňatově u Chebu, které přitahuje poutníky, turisty a další návštěvníky z Čech i ze
zahraničí, a v kostele sv. Mikuláše v Chebu, který je významnou gotickou památkou v rámci
celé České republiky. Protože jsou oba objekty stavebně v poměrně stabilizovaném stavu,
těžiště činnosti dobrovolníků momentálně spočívá ve službě zpřístupnění obou objektů
široké veřejnosti, ochrany interiérů objektů před krádežemi a umožnění adresného
dárcovství na další údržbu a obnovy objektů a jejich částí skrze dobrovolné příspěvky.
Dobrovolníci také v souvislosti s touto službou poskytují návštěvníkům základní informace o
historii i současnosti objektů.
Bez dobrovolné hlídací služby by tyto dvě památky nemohly být veřejnosti přístupné.
Návštěvníci kostela sv. Mikuláše v Chebu by se museli spokojit s pohledem od vchodu přes
uzamčené mříže pouze na část interiéru a v případě Maria Loreto ve Starém Hrozňatově by
musel být objekt kompletně uzavřen, ačkoli je významným místem setkávání turistů a
poutníků z obou stran hranic a místem přeshraniční spolupráce.
V současné době jsou do těchto dvou programů zapojeni převážně dobrovolníci v
důchodovém věku, kteří se této službě věnují již po několik let. Je jich nyní 28 aktivních, ale
vzhledem k jejich klesajícímu počtu je zapotřebí rozšířit jejich řady.
V nejbližších letech budeme usilovat o zvýšení počtu dobrovolníků zapojených v tomto
programu přibližně o čtvrtinu, abychom měli náhradu za ty, kteří ukončili činnost, a pro
případné mimořádné události. V případě dostatečného zájmu bychom pak tuto službu také
chtěli nabídnout dalším vlastníkům památek v Chebu a okolí, a to i pro případ větších
záchranných či obnovných akcí v těchto objektech.
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