Na vrcholu malého zalesněného
pahorku u obce Libouchec na cestě do

KAPLE BOTSCHEN

Tisé najdete ukrytou secesní kapli

ZACH RA ŇME
KAPLI

z konce 19. století. Je možné, že je to
vůbec první secesní stavba v okolí. Kaple
patřila rodině továrníka Friedricha W.
Botschena, který je pohřben v kryptě
nacházející se pod kaplí. V současné době
je kaple zdevastovaná, zchátralá a
podobně jako historie jejího původního
vlastníka zapomenutá.
Myslíme si, že historie nemá být
zapomenuta a stavby, které jsou jejími
svědky mají zůstat zachovány pro nás
všechny i ty, co přijdou po nás.
POMOZTE NÁM DÁT DOHROMADY
PENÍZE NA NOVOU STŘECHU, AŤ

Veřejná sbírka je konána za účelem obnovy
kaple rodiny Botschen v Libouchci a to na
spolufinancování stavební dokumentace,
provedení sanačních stavebních prací
a obnovení přilehlého lesoparku.
Celé znění osvědčení o veřejné sbírce najdete na
stránkách spolku.

ČÍSLO ÚČTU SBÍRKY
115-5338480227/0100
SBÍRKA NA ZÁCHRANU
JEDNÉ Z NEJSTARŠÍCH
SECESNÍCH KAPLÍ
V ČECHÁCH

KAPLE NESPADNE

SPOLEK PRO OBNOVU KAPLE
BOTSCHEN
č.p. 233, 403 35 Libouchec
www.kaplelibouchec.cz
facebook: kaplelibouchec

Národní divadlo jsme si také
zachránili sami …

P O J Ď M E Z A C H R Á N I T U N I K Á T N Í PA M Á T K U
Kaple od konce II. světové války postupně chátrala. Největší devastace však proběhla až během
posledních 10 let. Nyní díky spolupráci MAS Labské skály, obce Libouchec a nového majitele svítá naděje
na záchranu této unikátní památky, lesoparku a jejich zpřístupnění veřejnosti.

N EJ D E JE N O NOVOU STŘ ECH U
Přesto, že nyní je nutné zachránit stavbu před
Kaple byla vystavěna v letech 1899 až 1900 pro
majitele místní továrny na samet Friedricha Wilhelma
Botschena.

zkázou, nejde jen o novou střechu. Chceme zkrátka

Ze stavebního posouzení kaple provedeného
v roce 2017 vyplynulo, že objekt je možné
zachránit, ale také to, že je co nejdříve nutné
zajistit novou střechu a provést několik
stavebních zásahů. Předběžný rozpočet na
sanační práce je přibližně 700.000,-. Věříme,
že najdeme dost lidí, kteří budou chtít pomoc
a proto jsme vyhlásili tuto sbírku. Podali jsme
také žádosti o finanční podporu u vybraných
nadací a budeme se pokoušet sehnat finance i
od Ústeckého Kraje a státu.

a místo k odpočinku. Již nyní se nám podařilo

Věříme, že se nám podaří nejen kapli
zachránit, ale také obnovit přilehlý lesopark a
především toto krásné místo zpřístupnit Vám
všem.
Za jakoukoliv finanční pomoc Děkujeme!

vrátit tomuto místu jeho původní charakter, obnovit
lesopark v okolí kaple a vytvořit zde naučnou stezku
zpřístupnit pozemky a instalovat zde informační
tabule.
Snažíme se také shromažďovat a zvěřejňovat
historické informace o kapli, rodině Botschen a obci
Libouchec.

Až tedy pojedete navštívit Tiské stěny nebo nedaleký
Děčínský Sněžník, tak se na chvíli zastavte, prohlédněte
si kapli, pokochejte se krásným lesem i výhledem na
Libouchec.

KDE NA JDET E VÍC E I NF OR MAC Í

Aktuální zprávy o průběhu záchrany kaple a informace o
historii mista najdete na stránkách spolku.

Jiřina, Jana, Petr, Jirka a Honza ze Spolku pro
obnovu kaple Botschen.

www.kaplelibouchec.cz.

