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I. Úvodní slovo  

Vážení čtenáři, vážení podporovatelé našeho spolku, 

vítám Vás nad vydáním výroční zprávy spolku Liběchov sobě – spolku pro záchranu 
kostelíčka, která informuje o činnosti a hospodaření spolku v roce 2021. 

Dominantou města Liběchov je kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže, místními 
nazývaná Kostelíček. Vlastníkem této zchátralé, ale výjimečné kulturní památky je od roku 
2019 město Liběchov, které ji odkoupilo od Národního muzea v Praze. Liběchov sobě – 
spolek pro záchranu kostelíčka vznikl v roce 2015 proto, aby městu pomohl tuto památku 
zachránit. V posledních dvou letech se spolek soustředí hlavně na její důstojnou revitalizaci.  
Předložil návrh, který byl vlastníkem kaple akceptován, aby v opravené hrobce vzniklo pietní 
místo k uctění bývalých majitelů liběchovského panství, původně zde pohřbených (stavitele 
kaple Karla Hyacinta hraběte Villaniho a pana Jakuba Veitha s třiadvaceti členy jeho rodiny). 
Grafický návrh pietního místa vypracoval PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. 

V minulém roce jsme pokračovali v realizaci projektu pietního 
místa v kryptě kaple, připravili jsme souhrnnou technickou 
zprávu, finanční rozpočet na opravu hrobky a na výrobu 
jednotlivých částí mobiliáře. Pro lepší názornost jsme hrobku 
modelově nasvítili; nechali jsme také vyrobit a do průčelí hrobky 
nainstalovat první část mobiliáře, ocelový kříž, doplněný ručně 
foukaným sklem, dílo uměleckého kováře a skláře Ing. Miroslava 
Liederhause. Ke konci roku Národní památkový ústav a Oddělení 
památkové péče v Mělníku vyjádřily formou závazného 
stanoviska oficiální souhlas se vznikem pietního místa v kryptě 
Kostelíčka, což nás povzbudilo v naší snaze o oživení památky. 
Před kapli jsme umístili nové informační tabule o historii této 
památkově chráněné sakrální stavby. 

Již druhý rok v řadě byl poznamenán pandemií Covid-19, která 
měla negativní dopad nejen na fyzické a duševní zdraví mnoha 
lidí, na jejich ekonomickou situaci, ale i na společensko-kulturní život. I v těchto obtížných 
podmínkách jsme uspořádali tradiční Svatodušní pouť, Dny evropského dědictví, Vzpomínku 
na zemřelé, výstavu o mariánských poutních místech v našem regionu, několik koncertů a 
spoluorganizovali jsme výstavu betlémů na zámku Liběchov. Věříme, že aktivity, které 
pořádáme, plní svou osvětovou funkci, a navíc přináší kulturní vyžití občanům našeho města i 
všem, kdo do Liběchova zavítají. 

Dovolte mi, abych na závěr poděkovala členům spolku Liběchov sobě za jejich nezištnou 
práci, kterou přispívají ke zkvalitnění života v Liběchově, dále všem našim podporovatelům, 
spolupracovníkům a dárcům, bez nichž by naše činnost nebyla možná. 

MUDr. Šárka Bínová 
Předsedkyně Rady spolku Liběchov sobě – spolku pro záchranu kostelíčka 

V Liběchově dne 1. dubna 2022  
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II. Základní informace 
 
2.1. Poslání a principy 
 
Nepolitický spolek Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka (dále spolek) 
byl založen 30. září 2015 zejména proto, aby podpořil město Liběchov v úsilí 
získat kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže do obecního vlastnictví, aby 
osvětovým působením vytvářel u veřejnosti vztah k této kulturní památce a aby 
svou činností rozvíjel kulturní a společenský život ve městě. Zároveň byl založen 
proto, aby následně pomohl s opravou kaple, s udržováním a úpravou přilehlých 
pozemků a zeleně. 
 
 
2.2. Cíle spolku dosud splněné 
 
2.2.1. Kaple je již od konce roku 2018 ve vlastnictví města Liběchov. 
 
2.2.2. Spolek vyhlásil Veřejnou sbírku na komplexní rekonstrukci kostela 
Svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově, včetně projektových dokumentací 
a průzkumů potřebných k jejich zadání, včetně inventáře a venkovních úprav. 
Sbírkový účet byl otevřen u České spořitelny: 5627296389/0800. Sbírka byla 
povolena od 1. 3. 2019 na dobu neurčitou.  
 
2.2.3. Spolek dne 30. 9. 2019 daroval městu Liběchov 250 000 Kč na pořízení 
projektové dokumentace potřebné pro opravu kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. 
Kříže. 
 
2.2.4. V červenci roku 2019 spolek poprvé předložil městu architektonický návrh 
pietního místa pro hrobku kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže, jehož 
autorem je PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. V listopadu 2021 byl Národním 
památkovým ústavem v Praze a Oddělením památkové péče v Mělníku schválen 
grafický návrh, který spolek předložil pro realizaci mobiliáře interiéru kaple. 
Grafický návrh obsahově i stejnými použitými materiály (kombinace rezivějící 
oceli a foukaného skla) navazuje na již zhotovený památník na liběchovském 
hřbitově, kde jsou pohřbeny ostatky z hrobky kaple. Památník realizoval spolek 
v roce 2016. 
 
2.2.5. Spolek každoročně pořádá osvětové aktivity ve prospěch kaple sv. Ducha, 
Božího hrobu a sv. Kříže i ostatních liběchovských památek (Pietní akt 
u památníku na liběchovském hřbitově, Svatodušní pouť, Dny evropského 
dědictví). 
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2.2.6. Spolek podporuje kulturní a společenský život v obci pořádáním 
koncertů, on-line koncertů, výstav, benefičních plesů a v minulých letech též 
provozováním letního kina Libozor. 
 
2.2.7. Spolek vydal dvě publikace: v roce 2018 Liběchov a jeho zámek. Zámecké 
zahrady v Liběchově od autorů Šárky Bínové a Vítězslava Štajnochra; v roce 2017 
Liběchovský Kostelíček na Viniční hoře od autorů Vítězslava Štajnochra, Andrey 
Vítové a Aleny Duhajské. 
 
2.2.8. Spolek aktivně rozvíjí spolupráci s řadou právních subjektů a institucí, 
mezi něž patří zejména město Liběchov, Regionální muzeum Mělník, p. o., 
Římskokatolická farnost Liběchov, zámek Liběchov nebo spolek Vehlovská 
kaplička. Současně spolek spolupracuje s mnoha dobrovolníky z obce i okolí. 
 
 
2.3. Cíle spolku budoucí 
 
2.3.1. Hlavními cíli spolku pro budoucí období jsou: 
 záchrana kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže, která zahrnuje 

především shromažďování finančních prostředků na rekonstrukci kaple, 
 realizace pietního místa v kryptě kaple. 

 
2.3.2. Dalšími cíli jsou pořádání osvětových a kulturních aktivit ve městě, 
publikační činnost ve prospěch Kostelíčka a ostatních liběchovských památek. 
 
 
2.4. Základní informace 
 
Sídlo spolku: 277 21 Liběchov 167 
IČ: 04386426 
Právní forma: zapsaný spolek 
Registrace: Městský soud v Praze, spisová značka L 63532 
Kontakt: www.kostelicek.eu, https://www.facebook.com/libechov.sobe 
E-mail: kostelicek@kostelicek.eu 
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III. Lidé ve spolku 
 
3.1. Řídící orgány 
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, statutárním orgánem je tříčlenná 
Rada spolku, kterou tvoří předsedkyně, místopředsedkyně a členka rady. 
 
Statutární orgán Rada spolku: 
MUDr. Šárka Bínová – předsedkyně Rady spolku 
Pavla Zandlová – místopředsedkyně Rady spolku  
MgA. Jitka Navrátilová – členka Rady spolku 
 
3.2. Členové spolku 
 
Spolek v roce 2021 kromě tříčlenné Rady spolku tvořilo 5 členů a 2 čestní 
členové. 
 
Čestní členové spolku:  
Zdeněk Rudolf Waagner z Wallernstädtu, přímý potomek rodu liběchovských 
Veithů 
PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D.  
 
Členové spolku: 
Ing. Jan Bína 
PaedDr. Alena Duhajská 
Ing. Josef Janáček 
Boris Stojanov 
MUDr. Lucie Žáčková 
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IV. Aktivity spolku, poskytování služeb 
 
4.1. Záchrana kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže 
 
Veřejná sbírka  
Veřejnou sbírkou na komplexní rekonstrukci kostela Svatého Ducha a Božího 
hrobu v Liběchově, včetně projektových dokumentací a průzkumů potřebných 
k jejich zadání, včetně inventáře a venkovních úprav, se podařilo v roce 2021 
vybrat na sbírkový účet číslo 5627296389/0800 částku 13 466 Kč.  Finanční 
prostředky tvořily dary individuálních dárců, finanční dary vhozené do sbírkových 
kasiček a výtěžek z prodeje knih vydaných spolkem.  
 
4.2. Pietní místo v kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže 
 
4.2.1. Dokumentace k realizaci Pietního místa v hrobce kaple sv. Ducha, 
Božího hrobu a sv. Kříže 
Spolek předložil dokumentaci, kde je Souhrnná technická zpráva k realizaci 
pietního místa dle grafického návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D., 
v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže, vypracovaná Ing. Janem 
Bínou, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby dne 14. 1. 2021: 
Projektová dokumentace Rekonstrukce kostela sv. Ducha a Božího hrobu z roku 
2019, vypracovaná projekční kanceláří DigiTry Art Technologies s. r. o., je 
v souladu s navrhovaným záměrem spolku Liběchov sobě zřídit v kryptě kaple sv. 
Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže pietní místo a pro tento záměr je úplná. Pro 
stávající stupeň dokumentace ji není potřeba doplňovat a upravovat. Pro instalaci 
kovového vstupního portálu je nutno zajistit souhlas dotčeného orgánu památkové 
péče. S ohledem ke skutečnosti, že krypta tvoří v rekonstruovaném objektu kaple 
uzavřený funkční celek, lze za předpokladu bezpečného přístupu k objektu 
uvažovat o etapizaci výstavby.  
 
4.2.2. Uskutečněná jednání za účelem realizace pietního místa v kryptě kaple 
sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže (Kostelíčka) 
V březnu 2021 spolek požádal vedení města Liběchov a zastupitele o schůzku 
ohledně projednání realizace pietního místa. Z důvodu velmi nepříznivé 
epidemiologické situace, způsobené pandemií Covid-19, se schůzka odsunula na 
konec května 2021. 
 
26. 5. 2021 vedení města Liběchov přijalo návrh spolku realizovat v kryptě 
Kostelíčka pietní místo podle spolkem předloženého grafického návrhu.  V červnu 
2021 byl pracovnici Národního památkového ústavu v Praze prezentován náš 
návrh pietního místa, a to především jeho venkovní podoba (perforovaná ochranná 
mříž, vstupní portál). 
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Schůzka se starostkou města Liběchov Ing. et Mgr. Vladimírou Zralíkovou, na 
které byl projednán postup realizace mobiliáře pietního místa pro kryptu 
Kostelíčka, se uskutečnila 3. 8. 2021.  
 
Spolek předložil vedení města Liběchov Položkový rozpočet stavebních prací 
v kryptě Kostelíčka potřebných pro instalaci mobiliáře, vypracovaný Ing. 
Janem Bínou. Jednalo se o tři varianty. Návrh byl vypracován pro případ podání 
žádosti o dotaci k Nadaci ČEZ. 
 

Varianta 1: Rozpočet stanovený na základě dokumentace pro provedení stavby 
od DigiTry Technologies z 1/2020 a položkový rozpočet k rekonstrukci celé kaple 
včetně venkovních úprav z 4/2020, včetně dodávky dubových dveří, rozsáhlé 
repase kamenických konstrukcí, rozvodů slaboproudu atd. 

Varianta 2: Rozpočet pro instalaci mobiliáře pietního místa do prostor se 
základní a dostačující úpravou (vybourání bočního vstupu do krypty, vybourání 
větracích otvorů, zazdění provizorního vstupu do krypty a doplnění klenby, 
zhotovení kamenného ostění portálu nového vstupu do krypty, začistění zdiva 
a podlahy, omítky, madlo u schodiště, větrací mříže, elektroinstalace osvětlení, 
provizorní dveře a záchytná mřížka). Celkem 442 003 Kč.  

Varianta 3: Rozpočet pro instalaci pietního místa do prostor s nejnutnější 
a dostačující úpravou, shodně s variantou 2 bez omítek (vybourání bočního vstupu 
do krypty a větracích otvorů, zazdění provizorního vstupu a doplnění klenby, 
zhotovení kamenného ostění portálu nového vstupu do krypty, začistění zdiva 
a podlahy, madlo u schodiště, větrací mříže, elektroinstalace osvětlení, provizorní 
dveře a záchytná mřížka). Celkem 351 244 Kč. 

  
Bylo dohodnuto, že první částí mobiliáře bude ocelový kříž s pěti rudými 
skleněnými křížky, který bude prezentován veřejnosti na Dnech evropského 
dědictví v polovině září 2021. Zhotovitelem mobiliáře bude umělecký kovář 
a sklář Ing. Miroslav Liederhaus. 
 
Dne 7. 10. 2021 vedení města Liběchov za asistence spolku podalo na 
Oddělení památkové péče Mělník písemnou žádost o schválení projektu 
realizace pietního místa v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže. 
 
Odpověď Národního památkového ústavu ze dne 27. 10. 2021: 
„Záměr vytvoření pietního místa přístupného veřejnosti v kostele sv. Ducha je 
z hlediska zájmů památkové péče vítaný. Aby byl záměr v souladu se zájmem 
ochrany kulturněhistorických hodnot objektu a jeho prostředí, jsou stanoveny 
doplňující a upřesňující požadavky: není v zájmu památkové péče vhodné osadit 
navrhovanou podsvícenou desku s textem odkazujícím na pamětní místo uvnitř 
krypty do podhledové strany obnovovaného vstupního portálu. Informace je 
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vhodné umístit na menší tabulku na fasádě kostela ev. samostatně osazenou před 
kostelem. Zástupcům památkové péče budou předloženy také návrhy 
elektroinstalace, osvětlení apod.“ 
 
Proti tomuto rozhodnutí podalo vedení města ve spolupráci se spolkem 
počátkem prosince 2021 odvolání.  
Písemné odvolání zdůraznilo, že návrh kovové mříže s informačním textem je 
nedílnou součástí celku výtvarné kompozice památníku, který tvoří železné desky 
perforované písmeny a aplikace červeného hutního skla. Kovová mříž má zcela 
záměrně představovat novodobý, moderními výrazovými prostředky vyjádřený 
architektonický akcent, upomínající na pohnutou novodobou historii hrobky. 
 
4. 3. Osvětová a kulturní činnost 
 
Přehled osvětových akcí pořádaných spolkem v roce 2021 
 
4.3.1. Seminář Čím podnětným přispěl stavebněhistorický průzkum Kostelíčka 
Dne 10. 4. 2021 se uskutečnila on-line schůzka zástupců spolku Liběchov sobě – 
spolku pro záchranu kostelíčka se starostkou Liběchova Ing. et Mgr. Vladimírou 
Zralíkovou a místostarostkou města Ing. Pavlou Veverkovou. Cílem schůzky bylo 
společně projednat název liběchovské dominanty, který by obě zúčastněné strany 
nadále mohly shodně uvádět ve všech oficiálních dokumentech souvisejících 
s opravou kaple i jejím dalším využitím a propagací. 

Spolek ve spolupráci s historikem umění PhDr. Vítězslavem Štajnochrem, 
Ph.D., zmapoval proměny názvu této památky v uplynulých staletích. 
Nejdůležitějším podkladem se stal Stavebněhistorický průzkum, zpracovaný v 
roce 2019 PhDr. Petrem Mandažievem, Ph.D., PhDr. Michalem Patrným a Ing. 
Markétou Musilovou. Cenný materiál založený na studiu archivních pramenů, 
které se vztahují k dějinám zdejší farnosti, poskytl spolku Mgr. Miroslav Šantin. 

Na základě předložených historických pramenů se účastníci schůzky shodli, že 
napříště budou k označení památky závazně užívat termín kaple a v názvu pak 
budou jmenovat všechna tři zasvěcení v chronologickém sledu, tedy: kaple 
sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže. 

Zavedené lokální označení „Kostelíček“, které v sobě nese tradici i vztah 
obyvatel k místu, bude mít i nadále své místo v písemnostech neoficiálního 
charakteru. 

Nový název je již zanesen v Památkovém katalogu pod číslem 24923/2-1340. 
Památka byla v šedesátých letech v seznamu kulturních památek zapsána jako 
kostel sv. Ducha. 
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4.3.2. Svatodušní pouť ke kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže 
 

Letošní ročník Svatodušní pouti připadl na 22. – 23. květen 2021. Dne 22. 5. 2021 se 
ke kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže jako každoročně vypravila dvě procesí: 
jedno z Vehlovic a druhé od liběchovského farního kostela sv. Havla. Obě procesí se 
sešla před Kostelíčkem ke společné modlitbě. 

 

Oslavu Letnic jsme v tomto roce propojili s mariánským tématem, protože měsíc 
květen je v tradici církve zasvěcen Panně Marii. V Kostelíčku byla nainstalována 
výstava Panna Maria, nevěsta Ducha 
svatého. Mariánská poutní místa 
v našem regionu. 
Výstavu v kapli doplnil videozáznam 
z koncertu Maria – znamení na cestě. 
Hudební putování životem Panny 
Marie v podání chrámového sboru 
Hvězda. Svatodušní pouť doprovázel 
Poutní dechový soubor Václava 
Jakubce z Mělníka. 
V podvečer pak byla v kostele sv. 
Havla sloužena poutní mše svatá 
s varhanním doprovodem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Výstava Panna Maria, nevěsta Ducha svatého. 
Mariánská poutní místa v našem regionu 

↓ Procesí při Svatodušní pouti přichází ke 
Kostelíčku za hudebního doprovodu Poutního 

dechového souboru Václava Jakubce 
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4.3.3. Dny evropského dědictví v Liběchově  
 

Od roku 2016 spolek v Liběchově 
pravidelně pořádá DED. Letošní ročník 
se konal ve dnech 11. – 12. září 2021 
a zahrnoval již tradiční komentované 
prohlídky liběchovského zámku, kostela 
sv. Havla, jeskyně Klácelky i kaple sv. 
Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže. Nově 
jsme pro návštěvníky v těchto dnech 
zpřístupnili kapli Panny Marie na Boží 
Vodě a ve spolupráci s Vinařstvím 
Liběchov i zrekonstruovaný historický 
vinný sklep. V Kostelíčku návštěvníky 
čekalo překvapení – modelové nasvícení 
krypty, kde byla instalována první část 
budoucího pietního místa. Hlavním 
artefaktem byl ocelový kříž zdobený pěti 
rudými skleněnými křížky, symboly pěti 
ran Kristových, umístěný v průčelí 
krypty. 
 

Součástí kulturního programu DED byl 
Koncert ku příležitosti Dnů evropského 
dědictví v podání pěveckého sboru 
Intermezzo a Mělnických trubačů, první 
živý koncert konaný v Kostelíčku od 
jeho uzavření před pěti lety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

↑ Historický sklep Vinařství Liběchov 

↑ Výtvarník Ing. Miroslav 
Liederhaus, zhotovitel, a PhDr. 

Vítězslav Štajnochr, Ph.D., 
autor koncepce pietního místa 
před instalací v průčelí krypty. 

Osvětlení prostoru zajistil 
Ing. Milan Žáček 

← V rámci Dnů evropského 
dědictví 2021 koncertoval 
v Kostelíčku pěvecký sbor 
Intermezzo ze Mšena pod 
vedením sbormistra PhDr. 

Josefa Šebesty, Ph.D. 
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↑ Dušičkový koncert v kryptě Kostelíčka 

 
↓ Tichá vzpomínka na zesnulé na liběchovském 

hřbitově nad památníkem Karla Hyacinta hraběte 
Villaniho a rodiny pana Jakuba Veitha. Svíčky osvětlují 
nápis v kovovém stylizovaném baldachýnu nad jednou 

z obou roku 2016 opravených hrobek 

4.3.4. Dušičky 
 

Dne 31. října 2021 jsme vůbec poprvé 
v historii spolku uspořádali Dušičkový 
koncert jako vzpomínku na všechny 
zesnulé. Na koncertě, který se 
symbolicky uskutečnil v kryptě 
Kostelíčka, vystoupily zpěvačky 
Helena Vojtěchovská a Jana 
Šebestová. Na klavír je doprovodil 
Pavel Šebesta. 
 
Po koncertě jsme se vydali na místní 
hřbitov, abychom uctili památku 
zesnulých. Hrobky s ostatky stavitele 
liběchovské kaple Karla Hyacinta 
hraběte Villaniho a členů rodiny pana 
Jakuba Veitha, někdejšího majitele 
panství, jsme osvítili stovkou svíček. 
Na stejném místě nechal spolek v roce 
2016 vybudovat památník jako poctu 
těmto osobnostem, které tvořily historii 
Liběchova, a rovněž jako připomínku 
složité cesty jejich ostatků z krypty 
Kostelíčka za důstojným spočinutím. 
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4.3.5. Výstava betlémů v zámku Liběchov 
 

V adventu roku 2021 zámek Liběchov již podruhé hostil historický betlém Narození 
Páně. Ten se poprvé představil v roce 2019 na zámku Konopiště při výstavě s názvem 
Zámecké Vánoce. Připomínka oslav Františka Ferdinanda. Ručně vyráběný betlém 
původně vlastnila německá rodina Petrakových z Hodkovic nad Mohelkou, jejíž 
členové jednotlivé figurky tvořili po několik generací. Původní nápisy na zadních 
stranách figurek uvádějí letopočty od začátku 19. století až do dvacátých let 20. století. 
Betlém pro výstavy na Konopišti i v Liběchově vystavěl PhDr. Vítězslav Štajnochr, 
Ph.D., restaurování figurek se ujaly MgA. Jitka Navrátilová a Bc. Jitka Řenčová. 
Z kaple liběchovského zámku, kde byl betlém vystaven v roce 2020, se letos přesunul 
do saly terreny, vyzdobené freskami Josefa Navrátila ze čtyřicátých let 19. století. 

 
V dalším sále zámku výstava 
pokračovala expozicí betlémů, 
které namalovala akademická 
sochařka a malířka MgA. Jitka 
Navrátilová (na snímku), členka 
Rady spolku. Celá výstava byla 
veřejnosti přístupná každou 
adventní neděli. Náš spolek zde 
realizoval řadu komentovaných 
prohlídek; zároveň byly všem 
zájemcům k dispozici odborné 
doprovodné texty. 
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4.3.6. Informační tabule před Kostelíčkem 
 

Koncem roku jsme před budovu kaple nainstalovali dvě informační tabule, na nichž se 
návštěvníci Kostelíčka mohou seznámit s historií kaple a s chronologií jejího 
zasvěcení, a tedy i pojmenování. Zároveň se zde dozví o pohnuté historii hrobky, 
přečtou si například i seznam jmen osob, které zde byly pohřbeny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
. 
 
4.4. Přehled vydaných tiskovin 

 
U příležitosti výstavy betlémů spolek v roce 2021 vydal stručné odborné pojednání 
o historickém betlému Narození Páně.   
Spolek připravuje ke každé pořádané akci plakáty, pozvánky a pracovní listy, ke konci 
roku pak novoroční přání. 
Články o své činnosti a pozvánkami na akce spolek pravidelně přispívá do 
Liběchovského zpravodaje, místního periodika, vydávaného městem Liběchov. 

 
4. 5. Informace o aktivitách spolku v oblasti výzkumu a vývoje 
Spolek v tomto roce shromažďoval materiál o historii Kostelíčka s ohledem na 
chronologii jeho zasvěcení, a tudíž správného pojmenování. Shromážděné údaje jsou 
uvedeny na informačních deskách u vchodu do kaple. Dále spolek vyhledával 
informace o mariánských poutních místech v našem regionu se zaměřením na 
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zobrazení Panny Marie. Získané informace posloužily jako zdroj výstavy Panna 
Marie, nevěsta Ducha Svatého. Mariánská poutní místa v našem regionu. Výstava 
byla prezentována v průběhu tohoto roku dvakrát: poprvé v Kostelíčku při Svatodušní 
pouti a podruhé v kapli Panny Marie na Boží Vodě v rámci Dnů evropského dědictví. 
 
4.6. Informace o aktivitách spolku v oblasti ochrany životního prostředí 
Spolek se v tomto roce na ochraně životního prostředí nepodílel.  

 
4.7. Významné skutečnosti 
Spolek obměnil Radu spolku. Novou členkou místo Markéty Postlové se stala MgA. 
Jitka Navrátilová.  
 
4.8. Zhodnocení dosahu činnosti spolku na veřejnost a místní komunitu 
Spolek v naší obci působí již od září 2015. Pořádá především osvětové aktivity, 
koncerty, v minulosti organizoval také plesy. Vydává knihy a drobné publikace, 
kalendáře; spustil informativní webové stránky o skalních skulpturách sochaře 
Václava Levého. Snaží se pomoci revitalizovat chátrající kulturní památky Liběchova 
tím, že v nich realizuje výstavy a pořádá koncerty. V posledních dvou letech se 
členové spolku soustředili zejména na osvětové a záchranné aktivity ve prospěch kaple 
sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže. Naší činností se snažíme místní komunitu 
i návštěvníky Liběchova vzdělávat a zároveň jim přinášet radost. 
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V. Hospodaření 
 
5.1 Příjmy spolku tvořily dotace, dary, finanční výtěžek z prodeje zboží, jako jsou 
knihy, kalendáře, vystřihovánky, odznaky.  
 
5.2. Náklady a výnosy 
V roce 2021 činily celkové příjmy spolku v celých tisících korunách 54, z toho 
příjmy z hlavní činnosti (přijaté dotace, příspěvky, členské příspěvky) 50 
a z vedlejší činnosti (tržby za prodej zboží) 4. Celkové náklady spolku byly 
v celých tisících korunách 69. Výsledek hospodaření byl -15. 
Spolku byly v roce 2021 poskytnuty tyto dotace:  

Dotace města Liběchov na provoz spolku ve výši 40 000 Kč 
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VI. Poděkování 
 
Děkujeme městu Liběchov, Regionálnímu muzeu Mělník, p. o., a Římskokatolické 
farnosti Liběchov za dlouhodobou spolupráci. 
 
Děkujeme všem, kdo spolku věnují své odborné znalosti bez nároku na odměnu:   
 historikovi umění PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, Ph.D., za zhotovení již 

realizovaného architektonického návrhu památníku na liběchovském hřbitově 
a tvorbu architektonického návrhu pietního místa pro kryptu kaple sv. Ducha, 
Božího hrobu a sv. Kříže, dále za odborný dohled nad aktivitami spolku, které 
se týkají počinů v oblasti historie, 

 paní Věře Rumpálové za zpracování účetní uzávěrky, 
 Mgr. Andree Vítové, Ph.D., za jazykové korektury a komentované prohlídky 

během Dnů evropského dědictví (zámek Liběchov, skalní skulptury sochaře 
Václava Levého), 

 Ing. Milanu Žáčkovi za profesionální nasvícení hrobky a první části mobiliáře 
pietního místa, 

 panu Karlu Křížovi za administraci webu a webdesign internetových stránek 
www.klacelka.cz, 

 Velkému dechovému orchestru Mělník. 
 
Děkujeme spolupracujícím organizacím: zámku Liběchov, zejména panu Josefu 
Homolkovi, spolku VEKAP, majitelům rybářství Liběchov za zapůjčení prostor kaple 
Panny Marie pro realizaci výstav. 
 
Děkujeme všem členům našeho spolku a jejich rodinám za přípravu osvětových 
a kulturních akcí. 
 
Děkujeme městu Liběchov za dotaci na provoz spolku ve výši 40 000 Kč. 
 
Děkujeme také sponzorům, kteří v roce 2021 přispěli na provoz spolku: 
 Ing. Janu Kubátovi za dar na provoz spolku ve výši 10 000 Kč, 
 Ing. Milanu Žáčkovi, který věnoval část elektroinstalačního materiálu na 

osvětlení hrobky a mobiliáře pietního místa. 
 
Děkujeme dárcům, kteří přispěli v roce 2021 do veřejné sbírky na opravu Kostelíčka: 
 firmě MUDr. Šárka BÍNOVÁ, s. r. o., za příspěvek ve výši 5 000 Kč, 
 všem anonymním dárcům za finanční příspěvky do sbírkových kasiček. 
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VII. Přílohy 
 

7.1. Příloha k účetní závěrce 2021 
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