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I. Úvodní slovo 

 

Vážení čtenáři této výroční zprávy, vážení podporovatelé našeho spolku, 

předkládáme Vám souhrnný popis činnosti a hospodaření spolku v roce 2019.  

Jsme rádi, že se obci již podařilo získat kostel sv. Ducha a Božího hrobu do jejího 
vlastnictví a věříme, že jsme k tomu částečně přispěli i my naší cílevědomou 
činností ve prospěch kostelíčka.  

Tento rok nastal již čas, kdy jsme mohli finance z výtěžku našich akcí a od 
individuálních dárců, shromažďované čtyři roky na transparentním účtu spolku, 
začít využívat pro účely záchrany kostelíčka. 

Srdečně děkujeme všem, kdo nás podpořili finančně, všem, kdo bez nároku na 
honorář pro nás odvedli odbornou práci nebo s námi pracovali na mnoha 
brigádách ve prospěch liběchovských památek, zejména kostela sv. Ducha a 
Božího hrobu – bez Vás bychom naše projekty nemohli uskutečnit.   

 

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 získávání 
kostela sv. Ducha a Božího hrobu do obecního vlastnictví, osvětovým působením 
vytvářel u veřejnosti vztah ke kostelu a rozvíjel svou činností kulturní a společenský 
život ve městě.  Následně, aby pomohl s opravou kostela, udržováním a úpravou 
přilehlých pozemků a zeleně.  
 
2.2. Cíle spolku splněné 
2.2.1. Kostel je již 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 daroval městu 250 000 Kč na pořízení projektové dokumentace 
potřebné pro opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu.  
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2.2.4. Spolek předložil městu architektonický návrh pietního místa pro kryptu 
kostela sv. Ducha a Božího hrobu, jehož autorem je PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD. 
2.2.5. Spolek pořádal 3. ročník Svatodušní pouti a navázal tak na historickou tradici 
v naší obci. Projekt získal Záštitu ministerstva kultury. 
2.2.6. Spolku se podařilo úspěšně dokončit komunitní projekt Mluvme spolu 
podpořený Nadací Via z grantové výzvy T: Mobile. 
2.2.7. Spolek již 4. rokem organizoval v Liběchově Dny evropského kulturního 
dědictví. Regionálním garantem bylo Regionální muzeum Mělník. 
2.2.8. Spolek podporoval v roce 2019 kulturní a společenský život v obci pořádáním 
koncertů, výstav, besed. 
2.2.9. Spolek při své činnosti spolupracoval v roce 2019 mj. s městem Liběchov, s 
Římskokatolickou farností Liběchov, s Regionálním muzeem Mělník, s místními 
spolky a organizacemi... 
2.3. Cíle spolku budoucí. 
2.3.1. Hlavními cíli spolku pro budoucí období jsou: 
- záchrana kostela sv. Ducha a Božího hrobu 
- shromažďování financí na jeho rekonstrukci 
- realizace pietního místa v kryptě kostela sv. Ducha a Božího hrobu. 
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 298 

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 

 

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. 
 
3.2. Členové spolku 
Spolek v roce 2019 měl 9 členů a 1 čestného člena. 
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Členové spolku: 
MUDr. Šárka Bínová 
PaedDr. Alena Duhajská 
Ing. Josef Janáček 
MgA. Jitka Navrátilová 
Markéta Postlová 
Stanislav Postl 
Boris Stojanov 
Pavla Zandlová 
MUDr. Lucie Žáčková 
 
Čestný člen spolku: 
Zdeněk Rudolf Waagner z Wallernstädtu 
 
Radu spolku tvořily v roce 2019: 
MUDr. Lucie Žáčková – předsedkyně Rady spolku 
MUDr. Šárka Bínová – místopředsedkyně Rady spolku 
Pavla Zandlová – členka Rady spolku 
 
 
 
 
 

IV. Aktivity spolku, poskytování služeb 

 
4.1. Záchrana kostela sv. Ducha a Božího hrobu 
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 2019 vybrat 
na sbírkový účet: 5627296389/0800 částku 58 379 Kč.  Finanční prostředky tvořily 
výtěžek z dražby pořádané během IV. Reprezentačního plesu spolku, drobné 
finanční dary vhozené do sbírkových kasiček během Svatodušní pouti a během Dnů 
evropského dědictví, výtěžek spolku z prodeje tomboly a také finanční dary 
individuálních dárců zaslané přímo na sbírkový účet spolku.  
Finanční prostředky shromažďované čtyři roky na transparentním účtu spolku, 
celkem 225 000 Kč, byly převedeny na základě darovací smlouvy spolku s městem 
Liběchov dne 30.9. 2019 na účet města Liběchov. Ze sbírkového účtu veřejné sbírky 
bylo převedeno na účet města Liběchov 25 000 Kč.  Celkový dar spolku městu 
Liběchov tedy činil 250 000 Kč. Dar byl účelově vázán na pořízení projektové 
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dokumentace a průzkumů potřebných k rekonstrukci kostela sv. Ducha a Božího 
hrobu v Liběchově. 
 
4.2. Kulturní a osvětová činnost 
 
4.2.1 Přehled pořádaných kulturních osvětových a společenských akcí 
Spolek uspořádal dne 2.3. 2019 IV. Representační benefiční ples na mělnickém 
zámku. Na plese byla zahájena Veřejná sbírka na komplexní rekonstrukci kostela 
sv. Ducha a Božího hrobu v Liběchově. Plesu se účastnilo více než 100 tanečníků.   
Celkový výtěžek benefičního plesu pro kostelíček 36 435 Kč (dražba dortů a 
háčkované soupravy slunečníku, kloboučku a rukaviček přispěla 25 000 Kč, ve 
sbírkových kasičkách individuální dárci přispěli částkou 11 435 Kč) byl vložen na 
nový sbírkový účet 5627296389/0800. Během plesu byla dražbou podpořena také 
Veřejná sbírka Římskokatolické farnosti Liběchov na opravu varhan v kostele sv. 
Havla a to částkou 15 000 Kč.  
V sobotu 13.4.2019 spolek již čtvrtým rokem organizoval vzpomínkový akt u 
památníku, který zbudoval v roce 2016 na liběchovském hřbitově nad opuštěnými 
německými hroby, kam byly v roce 1973 neuctivě přesunuty ostatky liběchovských 
pánů z krypty kostelíčka.   
Spolek dne 25.4.2019 zorganizoval v liběchovském zámku v rámci projektu 
Mluvme spolu ukázku Stolování při zámeckých hostinách pro dětské 
dobrovolníky z liběchovských škol a z dětského domova se školou.  
Svatodušní pouť v Liběchově proběhla 8.6. 2019. Tradičně se setkala dvě procesí 
poutníků z Vehlovic a od kostela sv. Havla u kostelíčka, kde jim požehnal Mons. 
ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář Biskupství litoměřického. V kostele sv. 
Havla později celebroval mši svatou. Odpolední program se tradičně uskutečnil 
v zámecké zahradě, kde návštěvníky čekaly pouťové atrakce a bohatý zábavný a 
společenský program. Výtěžek Svatodušní pouti byl 10 184 Kč (ve dvou sbírkových 
kasičkách úředně odpečetěných na MěÚ Liběchov bylo 6 144 Kč, výtěžek tomboly 
činil 4 040 Kč). Finanční částka byla vložena na sbírkový účet 5627296389/0800. 
Již 4. ročník Dnů evropského dědictví spolek organizoval v obci dne 14. a 
15.9.2019. V liběchovském zámku se uskutečnila výstava technických výkresů 
kostela sv. Ducha a Božího hrobu, které před požárem v roce 1965 pořídil pan Karel 
Lojka, dále výstava grafického návrhu pietního místa pro kryptu kostelíčka od PhDr. 
Vítězslava Štajnochra, PhD a v zámecké kapli výstava Živé svolávám, mrtvé 
oplakávám, blesky rozptyluji… na téma zvonů v Liběchově a v patronátních 
kostelech bývalého liběchovského panství.  Návštěvníci DED přispěli do sbírkových 
kasiček částkou 6 358 Kč, výtěžek byl vložen na sbírkový účet 5627296389/0800. 
V kostele sv. Havla proběhl 13. 10. 2019 první ze dvou koncertů pro dvoje – 
liběchovské a hoštecké – varhany. Spolek organizováním koncertu podpořil 
veřejnou sbírku Římskokatolické farnosti Liběchov a Římskokatolické farnosti 
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Hoštka na opravu varhan v kostele sv. Havla v Liběchově a varhan v kostele sv. 
Otmara v Hoštce.  
Zahradní slavnost 24. 10. 2019 zakončila roční projekt Mluvme spolu, jehož 
smyslem bylo začlenění dětí z dětského domova se školou do komunity obce, mezi 
ostatní děti liběchovských škol a pomoci jim vybudovat si vztah k místu, kde žijí a 
získat zkušenost, že společná práce upevňuje vztahy v komunitě. Dobrovolníci 
spolu s dětmi pomohli majitelům zámecké zahrady vyčistit její část a vytvořit zde 
místo k relaxaci pro obyvatele Liběchova a jeho návštěvníky.  Projekt byl podpořen 
Nadací Via z grantové výzvy T: Mobile. Z prostředků nadace se financovalo 
opakovaně pohoštění pro děti, byly pořízeny dvě zahradní lavičky, realizován 
zahradní dřevěný můstek a v zahradě vysazen nový strom. Dále jsme z nadačních 
prostředků nakoupili zahradnické nářadí a plastové židle do hlediště pro 
návštěvníky koncertů a kina Libozor. 
Jako každoročně se 25. 12. 2019 v kostele sv. Havla po mši svaté uskutečnilo 
Zpívání koled. 
 
4.2.2. Přehled vydaných tiskovin 
Spolek vydal v lednu 2019 svou druhou publikaci, tentokrát věnovanou novodobé 
historii liběchovského zámku.  Kniha Liběchov a jeho zámek, novodobá historie. 
Zámecké zahrady v Liběchově autorů Šárky Bínové a Vítězslava Štajnochra byla 
pokřtěna 19. ledna 2019. Jejím kmotrem se stal pan Mgr. Milan Svoboda. 
Spolek pořídil dotisk knihy vydané v roce 2017 Liběchovský kostelíček na Viniční 
hoře autorů Vítězslava Štajnochra, Andrey Vítové a Aleny Duhajské.  
Spolek pořídil sadu výtisků vystřihovánky kostela sv. Ducha a Božího hrobu, kterou 
vyhotovil mělnický kronikář a předseda Mělnického osvětového a okrašlovacího 
spolku Martin Klihavec. 
Spolek připravuje ke každé pořádané akci plakáty, pozvánky a pracovní listy, ke 
konci roku pak vánoční nebo novoroční přání pro sponzory, spolupracující subjekty 
a přátele spolku. 
 
4. 3.  Informace o aktivitách spolku v oblasti výzkumu a vývoje 
Některé informace z publikací vydaných spolkem a technické výkresy kostela sv. 
Ducha a Božího hrobu, které spolku daroval Karel Lojka a spolek je poskytl městu, 
byly použity pro vypracování odborné stati Kaple sv. Ducha v Liběchově, stavebně 
– historický průzkum autorů Mandažiev, Patrný a Musilová.  Zadavatelem stavebně 
– historického průzkumu bylo město Liběchov. 
 
4.4. Informace o aktivitách spolku v oblasti ochrany životního prostředí 
V roce 2019 spolek přispěl k vyčistění zámecké zahrady a zámeckého jezírka. 
V rámci Svatodušní pouti 2019 byla propagována činnost CHKO Kokořínsko.  
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4.5. Významné skutečnosti 
Po rozvahovém dni nenastaly ve spolku žádné skutečnosti, které by byly významné 
pro naplnění účelu výroční zprávy. 
 
4.6. Zhodnocení dosahu činnosti spolku na veřejnost a místní komunitu 
Nejnavštěvovanější akce spolku byly Dny evropského dědictví, Svatodušní pouť a 
IV. Reprezentační ples spolku. Projekt Mluvme spolu přispěl k obohacení 
komunitního života v obci a také pomohl dětem získat vztah ke kulturnímu dědictví 
obce. 
 
 

 

 

V. Hospodaření 

 
5.1. Příjmy spolku tvoří dotace, dary, příspěvky členů spolku, finanční výtěžek 
z prodeje zboží jako jsou knihy, kalendáře, vystřihovánky, placky a finanční výtěžek 
z prodeje vstupenek a tomboly.  
 
5.2. Náklady a výnosy 
V roce 2019 činily celkové příjmy spolku v celých tisících korunách 203, z toho 63 
příjmy z hlavní činnosti (přijaté příspěvky, členské příspěvky, dotace) a 140 
z vedlejší činnosti spolku (tržby za prodej zboží, vstupenek). Celkové náklady spolku 
byly v celých tisících korun 479. Výsledek hospodaření byl - 276.  
Spolek daroval městu Liběchov 250 000 Kč na pořízení projektové dokumentace 
včetně stavebních průzkumů na rekonstrukci kostela sv. Ducha a Božího hrobu 
 
Spolku byly v roce 2019 poskytnuty tyto dotace:  

- Dotace na provoz od města Liběchov ve výši 30 000 Kč 
- Dotace od Ministerstva kultury ČR na Svatodušní pouť ve výši 10 000 Kč 
- Dotace Nadace Via (T: Mobile) na projekt Mluvme spolu ve výši 20 000 Kč 
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VI. Poděkování 
 

Děkujeme všem naším stálým příznivcům a spolupracovníků. 

Děkujeme historikovi umění panu PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, Ph.D. za 

zhotovení architektonického návrhu pietního místa pro kryptu kostela sv. Ducha a 

Božího hrobu. 

Děkujeme paní Věře Rumpálové za zpracování účetní uzávěrky. 

Děkujeme pedagogům a dětem z liběchovských škol, kteří se zúčastnili projektu 

Mluvme spolu. 

Děkujeme za spolupráci přístavu vodních skautů a skautek Modrá kotva Liběchov. 

Děkujeme za poskytnutí prostor pro konání našich akcí rodině Homolkově. 

Děkujeme spolupracujícím organizacím: Římskokatolické farnosti Liběchov, městu 

Liběchov, Regionálnímu muzeu Mělník, spolku VEKAP, komornímu pěveckému 

sboru Chrapot.  

Děkujeme všem dobrovolníkům z obce a našim rodinám. 

 

Děkujeme dárcům a sponzorům, bez nichž by naše činnost nebyla možná. Mnozí 

dárci darovali své finanční dary do sbírkových kasiček anonymně. Jména tedy 

neuvádíme. 

Pan Ing. Eduard Hakr poskytl finanční dar 10 000 Kč, pan MUDr. Štefan Juhás, 

Ph.D. daroval 10 000 Kč, pan Ing. Jan Kubát daroval 10 000 Kč, paní Marie 

Hošnová darovala 5 000 Kč, paní Miloslava Nowaková darovala 5 000 Kč, pan Ing. 

Petr Novák daroval 4 000 Kč, MP LOGIC s.r.o. – lékárna Liběchov darovala 3 000 

Kč, paní MUDr. Zdeňka Macháčková darovala 2 500 Kč, PJ Praktik s.r.o. přispěli 

darem 2 100 Kč, pan Vladimír Dvořák daroval 1 000 Kč, pan Karel Marvan daroval 

900 Kč, pan Miroslav Lébl daroval 500 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu za rok 2019 vypracovala MUDr. Šárka Bínová 

 

1.9. 2020 
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VII. Přílohy 
 

7.1. Příloha k účetní závěrce 2019 
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7.2. Potvrzení o schválení vyúčtování veřejné sbírky 
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7.3. Obrazová příloha 

 

 

 

 

 

  Křest knihy 

 

 

 

  IV. Representační ples a vyhlášení sbírky 
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Svatodušní pouť 
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Pěvecký soubor Intermezzo na DED v zámku 

Návrh pietního místa prezentovaný na DED  

Výstava o zvonech na DED  Skautská čajovna na DED  
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