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Vydejte se s námi na další, již třetí, cestu..... Cestu začínajícídesátým stoletím a končící přelomem století dvacátého prvního.
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Zajímá vás jak vlastně vznikly Libochovice? Kdo je vystavěl, kdo
vlastnil, kdo v nich žil, pracoval a koho dali světu? A jak vlastně
Libochovice dříve vypadaly? Neváhejte a projděte si stránky, kde se vše
dozvíte.
A navíc, máte po ruce internet? No tak se připojte na stránku
www.libochovice.net a prohlédněte si stránky o historii regionu, kde
naleznete ještě více obrázků, fotografíí, náčrtů, map a i videa.
A vězte, že k těmto publikacím a stránkám ještě existuje i CDROM
"Historie města Libochovice a okolí", které si můžete i nadále objednat u
autora. Kontakt naleznete v tiráži či na internetových stránkách.
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Osídlení Libochovic v 10.až 12.století není možné nikterak vystopovat. Chybějí, kromě několika
archeologických nálezů, jakékoliv záznamy. Podle M.Zápotockého však bylo Libochovicko osídleno přibližně
v dnešní podobě. Původní osídlení z doby stěhování národů bylo použito příchozími Slovany již v první fázi
slovanského osídlení. Nejvíce záznamů v kronikách a poději i v listinách se týká osídlení hradu Klep, později
Házmburka a okolních vesnic. Z dnešního pohledu se však jedná o informace vybájené či alespoň méně
pravdivé.
V 10.století bylo Libochovicko osídleno kmenem Lučanů a každému je jistě známá bájná Lucká válka. Staří
kronikáři jako byl Kosmas a jemu podobní, uváděli Vlastislava, knížete Lučanů jako nájezdníka, ohrožujícího
kmen Čechů a stavícího hrady (hradiště) na pomezí Litoměřicka a Žatecka. Jedním z mnoha luckých hradišť
bylo i hradiště u Levous. Někteří historikové uvádějí i menší hradiště na vrchu Klep, ale to není potvrzeno
žádným nálezem. Hlavním hradištěm pro útoky na Litoměřicko bylo hradiště ve Vlastislavi. Samotnou Luckou
válku velmi pěkně popisuje Kosma ve své kronice.
Ale co když to vše probíhalo trošku jinak…..
V saské kronice Widukindově napsané v letech 967 – 968 se uvádí boj Českého knížete Boleslava proti
jinému Českému kmenovému knížeti, který je nazýván „podkrálíček”, rok po smrti svatého Václava, tedy
v roce 936.
Levouské hradiště mělo v 10.století dominantní postavení na Libochovicku. Lučané využili i vesnici jako
opěrný bod při svém nastávajícím boji proti knížeti Boleslavovi..
Když se Boleslavovi doneslo, že proti němu táhnou dvě vojska, takticky své vojsko rozdělil a táhl proti oběma.
Asik s legií Merseburskou a s Hasgovským oddílem porazil část Boleslavova vojska, s nímž se setkal a poté se
vítězně vrátil do svého ležení. Nečekal však, že vojsko Durinků při prvním střetu zaváhá a otočí se na útěk.
Jeho vojsko se věnovalo rabování. Boleslav toho využil a znovu sešikoval svá vojska a Asikovi šiky rozmetal.
Potom se otočil proti odbojnému knížeti a jeho sídlo zničil tak, že již nikdy nebylo postaveno.
Nepřátelská vojska Sasů tehdy táhla po obchodní stezce vedoucí severním Krušnohořím, takže hlavní bitva se
udála pravděpodobně někde na Bílinsku. Vítězům stála cestou zpět v cestě Vlastislav. Kosmova slavná bitva u
Turska tedy může být pouze fantazií spisovatele.
Levouské hradiště bylo pravděpodobně smeteno českým vojskem na jeho vítězné výpravě do Lucka. Stejný
konec asi stihlo i hradiště na vrchu Klep.
Tehdy přešlo zdejší území do majetnosti Českého knížete.
Na rozhraní 12. a 13. století získal větší ekonomický význam Pátek nad Ohří, který byl tehdy tržním místem.
Šlo zde vlastně o místo přechodu Ohře ve směru PrahaBílina. Nejbližším místem, které v raném středověku
nabývalo rysy městského vývoje, byly Litoměřice. V polovině 12. století byl v Doksanech založen klášter
premonstrátek, kolem něhož vyrůstalo větší panství. Roudnice se stala významným biskupským hradem, jehož
podhradí nemohlo být bez ekonomického významu. Dále již existoval zeměpanský dvorec v Budyni nad Ohří.
Vše nasvědčuje tomu, že v přemyslovské době patřila zdejší krajina do litoměřické hradské oblasti. Ovšem nic
v této době nedokládá nějaké větší osídlení v samotných Libochovicích.Arnošt Kaubek ve své knize “Děje města Libochovic nad

Ohří 1874” velice pěkně vykládá vznik názvu města:
“Pročež jest náhled náš, že osada zdejší se prvotně
jmenovala: Lubochovici, kteréžto jmeno později do jmena:
Libochovice přešlo. Pocházelo by pak jmeno: Libochovice
neb Lubochovice od jmena Luboch, což by snad bylo
stejného významu jako Luboš. Luboch pak snad tolik
znamená co miláček a Lubochovici tolik co potomci neb
kmenovci Lubocha.”

Nejstarší písemné záznamy z Libochovicka kupodivu
nejmenují Libochovice, ale nedalekou vesnici Chotěšov.
Jde o listinu knížete Spytihněva o založení kostela
sv.Štěpána roku 1057.
Dočítáme se v ní, že kníže Spytihněv daroval kostelu dvě
vinice s vinaři a 14 vsí s poddanými. Křešice, Brnná,
Popovo, Zásada, Třebešice, Týnec, Řepčice, Malečov,
Březí, Ptačice, Liběšice, Chouč, Bohušovice a Chotěšov.
Dále dal panovník kapitule výnosy z cel ze suchozemské
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a vodní cesty.
V r. 1144 král Vladislav I. daroval nově založenému klášteru premonstrátek v Doksanech obce Chotěšov a
Černiv.
První písemná zmínka o Radovesicích je na listině z roku 1176, kde jsou uvedeny jako dvůr kláštera
augustiniánů v Doksanech.
Libochovice byly již jako osada vesnického typu velice úzce spjaty s nedalekým hradem Klapým či později
Házmburkem. Nejstarší písemné zmínky o hradu a vesnici Klepy pocházejí z roku 1197 v závěti
blahoslaveného Hroznaty, zakladatele praemonstratského kláštera v Teplé. Závěť byla napsána ještě za
světského života Hroznatova před tím, než Hroznata odjel na křižáckou výpravu do Palestiny.
A.Kaubek ve své knize „Děje města Libochovic nad Ohří “ poznamenává, že nalezl „v listině nadací kláštera
Ostrovského od r. 1205, podvržené sice, však dle úsudku znalců předce z 13tého století pocházející (vide
Regesta Bohemiae et Moraviae Pars I, opera Caroli Jaromiri Erben. Str. 222 č. 489) v kteréžto stojí:
„Dobrovyest, etiam nobilis matrona, terram Lubohovicych ad tria aratra apposuit" (česky: Dobrovyest, také
urozená matrona, pozemek v Libochovicích na tří popluží darovala).“ Ovšem v tomto případě se jedná o
Libochovičky u Tuchoměřic. V archivu Litoměřické kapituly se nalézá i potvrzení zakládající listiny
Litoměřické kapituly od krále Přemysla Otakara I. z roku 1218 a v tomto potvrzení se mezi vesnicemi
darovanými kostelu sv. Štěpána již také jmenuje vesnice Slatina.
Chotěšov byl pak opět darován v roce 1226 králem Přemyslem Otakarem I. Doksanskému klášteru. (nová
Listina vydaná 7.března roku 1237 Václavem I., o
potvrzení prodeje části vesnice Klepy Smilem (z
Lichtenburka) klášteru Teplskému. (Regestis Caroli J.
Erben na stránce 423 č. 907)
Český překlad :
Václav (I.) král klášteru Teplskému potvrzuje vesnici Klepy.
Svolili jsme, že milý urozený náš Smil (z Lichtenburka)
velebnému pánovi Bernardovi opatovi Teplskému díl vesnice
jmenem Klepy spravedlivým způsobem nadřečenému
urozenému Smilovi patřící, za 200 hřiven stříbra prodal,
kteroužto sumu on (opat) jemu (Smilovi) v přítomnosti naší
odevzdal až na 75 hřiven, které on (Smil) na oltáři sv. P.
Marie v Teplé obětoval, přijímaje tam bratrství. (Následují
podpisy svědků).
Testes : Dominus Renerius, abbas de Kladerub.
Dominus abbas B. de Porta Apostolorum.
Dominus Eppo summus praepositus Pragensis ecclesiae.
Dominus Albertus judex curiae.
Dominus Pricezlaus, Borutha.
Dominus Bladota.
Dominus Nostup, castellanus de Prinberch.
Dominus Rudolfus.
Dominus Borso filius summi camerarii.
Dominus Zuoisse et frater ejus Dulemil. Sullezlaus filius
Sullezlai.
Henricus de Suencove, frater ejus Vilce et tertius frater ejus
Wecemil et ceteri quam plures.
Což se stalo roku od Božího vtělení 1237. Dáno u Prahy
rukou notáře Vilíma 7. Března.

listina, protože stará shořela.)
Chotěšov u Libochovic patřil klášteru Doksanskému až do
16.století.
V listině krále Václava I. ze dne 12. února 1235 vydané
špitálu sv. Františka v Praze je uveden podpis svědka:
„Bavarus de Lubohovic". Bavor z Libochovic byl
majitelem Libochoviček u Tuchoměřic (Regesta
Bohemiae et Moraviae Pars I, opera Caroli Jaromiri
Erben. Str. 409 č. 868 a také ve sbírce listin připojené k I.
dílu životopisu Karla IV. od Pelcla str. 141)
Pro Libochovicko měl však zásadní význam majetek rodu
erbu Ostrve, zvláště v Klapém. Rod se stal významným
ve spojitosti s funkcí žitavských purkrabí v 1. polovině
13.století Odtud pak vzešlý rod Lichtenburků získal statky
se stříbrnými doly na Německobrodsku. To, že vlastní
původ mají rody erbu ostrve (páni z Lipé, Dubé,
Lichtenburka) právě v této oblasti je pravděpodobně
hypotéza. Lichtenburkové byli jediní, kteří z rodů erbu
ostrve měli v tomto století majetek na Libochovicku.
Centrum panství měli však jinde. Byl to jeden z
nejvýznamnějších a nejbohatších rodů v Čechách.
To, že tento rod držel statky i na Libochovicku svědčí
listina vydaná 7.března roku 1237 Václavem I., o
potvrzení prodeje části vesnice Klepy Smilem (z
Lichtenburka) klášteru Teplskému.
Tehdy přešla celá vesnice pod Teplský klášter. O hradu
Klep a okolních vesnicích nebyla v listinách ani zmínka.
Smil z Lichtenburka si je pravděpodobně ponechal.
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Někdy po roce 1250 byl Půtou ze Mšeného postaven, nedaleko zničeného hradiště v Levousích, hrad Šebín.
Za poručnické vlády Oty Braniborského, po smrti krále Přemysla Otakara II. v roce 1278 pustošily zemi
německé žoldnéřské tlupy. U Chotěšova, (ovšem to není nikde písemně doloženo), došlo ke střetnutí s vojskem,
které vedl Vilém Zajíc z Valdeka. Podařilo se mu odehnat míšeňské žoldnéře.
Na jedné listině Doksanského kláštera z 16.května roku 1282 je uveden jako svědek listiny  „Zulizlaus filius
Vlchonis de Lubochowitz" – Sulislav, syn Vlchův z Libochovic.
Nastává otázka, zda byl jmenovaný Sulislav zemanem, tedy držitelem vesnice Libochovice, nebo správcem
Lichtenburků, podobně jako byl v Lovosicích Drašek z Lovosic, správce pana Jindřicha, syna pana Smila.
(Drasek de Lowazziz, qui tunc temporis fuit villicus domini Heinrici.) V každém případě to dokazuje, že již
v roce 1282 byla v Libochovicích postavena pravděpodobně dřevěná tvrz.
Jméno Sulislav svádí uvést možné příbuzenství se Sulislavem z Pnětluk, který se hojně vykytuje na Lounsku.
Ovšem i zde to může být pouze shoda jmen.
Ovšem nejdůležitější doklad o majetnictví Lichtenburků je listina, kterou A.Kaubek ještě neznal, z roku 1292,
kde Heiman z Lichtenburka udělil Libochovickým dědiny pod určitým platem a dovolil jim užívat i
magdeburské právo. Nezachoval se originál listiny, jen zmínka v nedatované žádosti purkmistra ,konšelů i vší
obce města Libochovic k císaři Rudolfu II. o potvrzení privilegií (uložena je ve Státním ústředním archivu v
Praze). Tato listina je svědectvím o nejdůležitější události středověkého vývoje Libochovic. Udělení dědin pod
určitým platem představovalo zásadní změnu, jaké ve 13. století probíhaly, totiž přeměnu poddanských
povinností na peněžní, které byly vyměřeny podle rozlohy pozemků. K takovým udělením docházelo i na
vesnicích. Velmi významné je užívání magdeburského práva. Takto bývala obvykle formulována právní
postavení nových měst (v Čechách byly dvě oblasti městského práva: tzv. jihoněmeckého s odvolacím soudem
na Starém Městě pražském a magdeburského s odvolacím soudem v Litoměřicích). Tato listina znamenala
počátek městského života v Libochovicích. Lichtenburkové měli pravděpodobně zájem o vytvoření
ekonomického centra na Libochovicku a je zcela možné, že do tohoto budování patří i první část výstavby
hradu Klep Lichtenburky, jako vojenské opory příštího panství.
Okolo roku 1300 Hynek ze Žlebu (vnuk Smila z Lichtenburka) získal k hradu Klep i okolní osady: Klapý,
Radovesice, Lhotu a Poplze, buď odkoupením od klášterů, anebo do zástavy od tehdejšího vládce země
Václava II.
Jak asi vypadaly Libochovice na konci 13.století ? Podle půdorysu města lze usuzovat na osídlení břehu Ohře
se soustředěním okolo kostela a staré tvrze, které již tehdy existovali. Mezi kostelem a tvrzí vedl přechod přes
řeku (brod), čemuž nasvědčuje starý směr cesty od hradu Házmburk. Podle Libochovic  vesnice vedla hlavní
cesta od Roudnice a Budyně na Louny (původní stará cesta vedla i mimo vesnice Dubany a Křesín). Náměstí v
Libochovicích je vlastně jen rozšířením této hlavní cesty. Růst osídlení při vzniku městečka nejspíše
představují domy v severní části starého městského jádra. Tento půdorys jádra města, z něhož lze vyčíst jen
starší osadu a její rozšíření na městečko, nedoznal v dalším vývoji žádných větších změn. Dosti výrazně
geometrický, téměř obdélníkový tvar jádra starého města ukazuje na určité ohrazení, které však nelze chápat
jako hradby, pravděpodobně to byly palisády a příkop.

VVýývvoojj LLiibboocchhoovviicc ddoo kkoonnccee 1144..ssttoolleettíí
Život v Libochovicích byl velice úzce spjat s blízkým hradem Klep. Když Hynek ze Žlebu v roce 1300
získáním okolních obcí vytvořil základ Klepského panství, tvořily Libochovice jeho hospodářskou základnu.
Vývoj Libochovic samotných, můžeme posoudit dle zachované listiny z roku 1307, v níž se dosvědčuje, že
Libochovický rychtář (sudí) Michal pro sebe a svoji manželku Kunhutu pronajal si, po dobu svého života, od
kláštera v Doksanech, vesnici Černiv (Chyruby), kde mu byla určena cena za 10 lánů, 58 hřiven stříbra ročně.
Mimo to je v listině i zmínka o jistém Libochovickém občanu Teodorikovi, což by mohlo značit i velmi malé
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značit i velmi malé německé osídlení. Na listině jsou
mimo jiné i pečeti pánů z Lichtenburka a města
Litoměřice.
V tehdejší době si vesnici nemohl koupil ledajaký
rychtář, ale pouze bohatý rychtář městský.
Rozvíjející se obchodní bohatství Libochovic
ovlivňovala dosti významná cesta směrem na Louny,
která právě tudy vedla. Velký vliv zde měly i nedaleké
Litoměřice.
Někdy po roce 1310 nastává první větší zlom
v dějinách Libochovic. První, písemná, zmínka o
Libochovicích pochází z listiny krále Jana
Lucemburského z roku 1335.
Původní listina o koupi Klepského panství králem
Janem Lucemburským od Hynka ze Žlebu se
nedochovala, tudíž datum tohoto obchodu můžeme
položit někdy mezi roky 1310, to je nástupem Jana na
Český trůn a rokem 1335, to je prodejem dalšímu
majiteli. Mnoho historiků se shoduje na verzi let 1310
– 1314.
V latinsky psané listině se o Libochovicích mluví jako
o “ ac villis Lubichowicz, munitione ac oppido ” , tedy
městečko – přesněji hrazené městečko. Ovšem
nepředstavujme si hradby kamenné. S největšípravděpodobností se jednalo o dřevěné palisády s příkopem. Poprvé je zde zmínka o tvrzi, která tedy musela
být o mnoho let starší, vznikem sahající do poloviny 13.století.
Pro vývoj Libochovic byl však mezníkem rok 1335, kdy král Jan Lucemburský, sháněje peníze na válečné
výpravy, či možná částečně spláceje svůj dluh, prodává Klepské panství panu Zbyňkovi Zajíci z Valdeka a ze
Žebráka, příteli svého syna Karla IV.
Listina z doby Jana Lucemburského je datována na sv. Štěpána, tedy 26. 12. 1336. V kanceláři českých králů
bylo tehdy obvyklé počítání nového roku od Božího hodu vánočního, 25. 12., je správnější zařadit tuto listinu
k roku 1335.
Všimněme si, že kromě tvrze se v Libochovicích, v roce 1335, připomínají králem Janem ještě dva mlýny,
z nichž jeden stál v místech nynější zámecké vodárny u zátoky. Mlýn tedy musel být postaven ještě za pánů z
Lichtenburka. Zbořen byl teprve v roce 1874.
Zbyněk Zajíc z Valdeka a ze Žebráka nechal přestavět hrad Klep v mohutné panské sídlo a učinil je svým
sídelním hradem, který nazval Hasenburg, on sám a jeho potomci se začali nazývat z Hasenburga.
V prvopočátcích Hasenburského panství byly zahrnuty Libochovice s tvrzí, jako hospodářské centrum a
vesnice Klapý, Radovesice, Lhota a Poplze.
K základu Házmburského panství je nutné připočítat i panství Budyňské, které Zbyněk Zajíc vyměnil s králem
Janem Lucemburským za své panství Žebrácké. Výměna se stala 6.června roku 1336.
V letech 1340 až 1350 založil Zbyněk Zajíc u Libochovic ovocný sad na louce o výměře přes 12 hektarů,
který přetrval až do roku 1860.
Podle zachovalých církevních pramenů patřily Libochovice za arcibiskupa Arnošta z Pardubic, v roce 1344
vikariátu Třebenickému a arcijáhenství Litoměřickému.
Zbyňkova kupní smlouva byla potvrzena králem Karlem IV., v celé své výši, 10.března roku 1350.
V polovině 14.století se začala projevovat jistá tendence města Louny o získání vlivu na Libochovicku, což se
projevilo v roce 1352 (CIM II. č. 320), připojením Libochovic, Slavětína a Třebenic k lounskému solnímu
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obchodu.
Další zprávička, která patří spíše do církevních dějin, nám oznamuje, že 19.listopadu roku 1359 “kněz
Friczko kanovník Mělnický na praesentací pana Hynka (Zbyňka) z Hasenburga, nejvyššího mistra komory
císařské, ke kostelu do Libochovic po smrti faráře Folmara uprázdněnému ustanoven a od děkana
Třebenického uveden byl… .
Zprávy o samotných Libochovicích ze 14.století jsou velice řídké. Například v roce 1361 bylo městem
Litoměřice pečetěno připojení 3 1/2 lánu dědin k městečku od Zbyňka Zajíce z Házmburka. (CIM IV/1, č. 78,
s. 123).
Podstatný zvrat na vývoji Libochovic a to k horšímu, znamenala listina Karla IV. z roku 1366, kde se samotný
císař postavil proti odbočce solné cesty z Chebu (z Norimberka), která vedla přes Žatec, Louny a Slaný, kde
jsou přímo jmenované zakázané odbočky na Libochovice a Budyni.

Kupní smlouva Zbyňka Zajíce ze Žebráka na Klapské panství byla potvrzena králem Karlem IV., v celé své výši, 10.března
roku 1350:
(Sbírka listin k I. dílu “Kaiser Karl der IV. König von Böhmen”, Pelcl Praha 1780, str. 71)
Český překlad :
„Karel z Boží milosti Římský král vždy rozmnožitel říše a Český král Všem svaté říše věrným milost královskou na nížepsané věci
pamět věčnou. Podaná Veličenstva královského Vznešenosti snažná urozeného Sbinka z Hasenburga, mistra komory naší a věrného
našeho milého žádost obsahovala, abychom jisté privilegium (výsadu) dávno jemu od jasné paměti osvíceného Jana někdy Českého
krále, otce našeho nejmilejšího, dané a povolené z dobrotivosti královské obnoviti, za slušné uznati, schváliti a potvrditi ráčili,
kteréhožto privilegia obsah následuje v tato slova:
„Jan z Boží milosti Český král a Lucemburský hrabě Chceme, aby k vědomosti všech obsahem přítomného listu veřejně došlo: že
jsme prodali a titulem prodeje odevzdali dobrovolně a s rozmyslem hrad Klepy a ves Klepy pod tímto hradem ležící se zbožím a
vesnicemi: Lubichovicemi, tvrzi a městečkem, Radověsicemi, Lhotou a Poplzemi, se svými poplužími, s dědinami ornými i
neornými, s porostlinami, lukami, pastvíštěmi, honitbami, čížbami, rybníky, rybolovy, vodami, řekami neb vodotočinami, mlýny na
obou stranách řeky řečené Ohře tam tekoucí ležícími, se sady, poplatky, příjmy, požitky, důchody a činžemi, poctivosti, panstvím, s
právy podacími (patronátními) kostelů, svobodami a příslušenstvími všemi, v jakýchkoliv věcech a užíváních pozůstávají, která nyní
tam jsou neb budoucně povstati mohou, s kterými věrnému našemu Hynkovi ze Žlebu, od kterého tato zboží jsme koupili,
následovně také nám patřila a patřiti mohla, s plným právem věrnému našemu Sbinkovi Zajícovi z Valdeka, pánovi na Žebráce, za
dva tisíce tři sta kop grošů pražské mince, kterými v celosti jsme zaplaceni, k jeho a dědičů jeho právem dědičným držení, užívání a
majetnosti, neb také v celosti neb v díle odprodání, vyměnění, zadání a též spravování dle jeho a jeho dědičů svobodné vůle libosti,
přislibujíce dobrou věrou, řečený hrad Klepy s výše jmenovaným zbožím proti komukoliv napadajícímu neb napadnouti
obmýšlejícímu podle království Českého práv a obyčeje v celosti neb v kterémkoliv díle vyprostiti, slibujíce též za mís a naše
dědičové, České králové, jej Sbinka a jeho dědičové proti všemu násilí podporovati a chrániti rukou královskou proti všem, kteří by
jemu neb dědičům jeho v pokojném držení zboží nadřečených hleděli právem neb skutkem jakkoliv překážeti, tak aby on Zbinko se
svými dědičemi zboží nadřečená všecka a jednotlivá vždy mohl pokojně držeti odříkajíce se výslovně za nás a dědičové naše ve
všech těchto věcech vší žaloby a námitky podvodu, nevypočtěných peněz, nezaplacení, neodvážení, nevybrání stříbra a každé jiné
námitky práva, obyčeje neb skutku a jiných jakýchkoliv, které všecky a jednotlivé aby žádné platnosti, také z cela žádného oučinku
neb váhy nebyly, chceme a ustanovujeme. Dle následku a svědomí tohoto listu. Dáno v Praze ve svátek svatého Štěpána roku 1336."

My (Karel) tehdy víceronásobné věrné služby, které výše řečený Sbinko připomenutému našemu otci a nám odtud dále ve skutcích
mnohých úsilovnou bedlivosti dlouho a často prokázal a ještě nicméně prokazovati moci bude v budoucnosti, v dobrotivém uvážení
rozjímajíce, jemu a jeho prosbám nadřečeným milostivou přízni protož nakloněni jsouce, výše řečené privilegium v předstojícím
způsobu se všemi jeho články, punkty, klausulemi a oddíly obnovujeme, uznáváme a schvalujeme mocí královské Vznešenosti a
obsahem přítomného listu potvrzujeme, ano kdyby ve věcech souvislých a nadřečeného obsahu se týkajících co opominuto bylo,
toto přítomným listem doplňujeme královskou mocí.
Tomu na svědomí přítomný list pod pečeti naší Majestatnosti dán v Praze leta Páně 1350 jubilejního, za indikce 3., desátého dne
měsíce března, království naších roku čtvrtého.“
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Karlovi šlo pravděpodobně o to, aby se hlavní cesta na Prahu ze středního Německa, (západu) nespojovala s
cestou ze Saska, (severozápadu), která v jedné své variantě procházela přes Budyni. Toto nařízení oslabilo
vliv Loun na Libochovicku, kde poté převládal vliv Litoměřic a zaměření obchodu směrem na Žitavu.
Po smrti Zbyňka Zajíce z Házmburka dne 31.prosince roku 1368 převzali vládu na panství a tedy i nad
Libochovicemi, jeho syn Vilém Zajíc z Házmburka a synovec Mikuláš Zajíc z Házmburka. Ti společně vládli
až do roku 1379, kdy 3.června Mikuláš Zajíc prodal Libochovice a celý svůj díl, kromě Budyňska, svému
strýci Vilémovi, za 12 000 kop grošů. Zajícové z Házmburka se tehdy rozdělili na dvě větve. Házmburskou
(Libochovickou) s opevněným bodem hradem Házmburkem a hospodářským centrem Libochovicemi, a
Budyňskou, s opevněným bodem a hospodářským centrem v Budyni nad Ohří.
Z předhusitské doby jsou zprávy o Libochovicích velice chudé. Zmínky o farářích spadají do církevní historie
uvedené v jiné kapitole.
V roce 1391 uplatňoval jakýsi Prokop z Libochovic nárok na majetek v Mileticích (zaniklá ves u Budyně) a
snad v témže roce je jmenován Henzlin z Libochovic, hájící ve Ctiněvsi dědické nároky jménem Margarety a
Bohuslavy.
Po smrti Viléma Zajíce 22.září roku 1393 nastala krátká spoluvláda jeho manželky Anny ze Slavětína, po
mužově majetku, zvané též z Libochovic a jeho syna Oldřicha Zajíce z Házmburka. Libochovice a
Házmburské panství byly tehdy rozděleny mezi 6 mužských potomků. Libochovice však byly rozděleny
pouze na tři díly.
15.července roku 1399 sepsali před králem Václavem IV., Oldřich Zajíc a jeho matka Anna ze Slavětína a
Libochovic smlouvu o spolumajetnictví dědictví po Vilému Zajíci z Házmburka.

VVýývvoojj LLiibboocchhoovviicc ddoo kkoonnccee 1155..ssttoolleettíí
Větší část Házmburského panství tedy na počátku 15.století vlastnil Oldřich Zajíc a jeho matka Anna
z Libochovic. 25.července roku 1400 dochází k prvnímu obchodu mezi bratry Zajíci.
Oldřich potom postupně spojuje panství opět v jeden veliký celek. Od Mikuláše z Házmburka kupuje 5.ledna
roku 1404 vesnici Radovesice a od svého strýce Jana z Budyně kupuje16.září roku 1405 Budyni.
Z rodu Házmburků pocházel i arcibiskup Pražský Zbyněk Zajíc z Házmburka, který byl arcibiskupem
jmenován v roce 1403, ač byl zpočátku příznivec M.J.Husa, přece jej později uvrhl do klatby. Arcibiskup
Zbyněk zemřel 28.září roku 1411.
V roce 1410 vlastnili Libochovice Oldřich, Jan, Mikuláš a Jaroslav Zajíci. V roce 1411 Jan Zajíc prodává svůj
díl Libochovic svému bratru Mikulášovi. Ten již 19.března roku 1412 prodává vše Oldřichovi.
V roce 1412 vlastnil tedy Oldřich Zajíc z Házmburka 3 díly tvrze a Libochovic. Mezi tím se z dalšího
Házmburka, z Viléma, stal loupeživý rytíř, který škodil širokému okolí a zejména svému bratru Oldřichovi.
Proto se na přímluvu krále Václava IV. stává v roce 1413 Vilém spoluvlastníkem Házmburského panství.
5.března roku 1414 Jaroslav z Hasenburga a z Libochovic prodal svůj dědický podíl Oldřichovi.
Od této chvíle mají Libochovice opět jednoho majitele, Oldřicha Zajíce. Ten však 9.září roku 1414, na
počátku husitských válek, umírá bez potomků. Majitelem panství a Libochovic se stává jeho bratr Vilém Zajíc
z Házmburka.
Za husitských válek zůstaly Libochovice silně katolické stejně jako celé panství, kterému vévodil mocný
Házmburk a ještě mocnější pán.
Vratislavský rukopis Starých letopisů českých, z konce 15.století uvádí:
„139a/ Na sv. Jiljí (1. září) bratr Žižka v městečku Libochovicích, půl míle od Házmburku, dal upálit kněze.
Byli spáleni kněz Pavel řečený Rybka, kněz Jíra řečený Tibist, kněz Tobiáš řečený Vlček, z Litoměřic a kněz
Václav řečený Passer, kaplan z Vraního. Ale kněz Jindřich, ten byl zabit za blízkou vsí. Tak dal spálit ty lotry
mnichy i kněze, ty násilníky, kteří se dopouštěli násilí na dívkách i ženách. „
Podle nejnovějších studií se však letopisec dopustil omylu. Tato událost se vztahuje k datu 23.dubna roku
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1424, když Jan Žižka táhl k Lounům a Žatci a odtud dál do Plzeňska, až ke Klatovům. Městečko nechal
vypálit a tehdy vzaly za své i tvrz, kostel a fara. Na náměstí, v místech nynější Statue, byli upáleni dva
oltářníci (altaristae) pražského metropolitního chrámu (nostrae ecclesiae) Pavel Rybka a Václav Passer,
uváděni jsou jako oltářníci pražského kostela a jako mučedníci (martyres), dva kněží z Litoměřic Jiří Tobiášek
a Jan Vlček a dva šlechtici (viri nobiles) Jan ze Mšena a Hynek z Račinovsi. A stalo se to v den sv. Jiří. (die
festo S. Georgii), kdy tehdy byla neděle velikonoční. Proto také v Libochovicích meškali cizí kněží. Zemané
Jan ze Mšena u Budyně nad Ohří a Hynek z Račinovsi u Roudnice nad Labem, byli zajati na svých
venkovských sídlech a dovedeni na smrt upálením do Libochovic. Posledním mrtvým byl místní kněz
Jindřich, o kterém vypravuje starý letopisec, že byl sťat za vsí, za poplužním dvorem. (Pravděpodobně v
Dubanech, nebo Křesíně.)
Vilém Zajíc nechal po vypálení Libochovic postavit pod Házmburkem opevněné podhradí zvané Podhradín,
dnes Městečko. Snad to měla být náhražka Libochovic, protože za války by hrad bez zázemí tvořeném
řemeslníky a zemědělci dlouho nevydržel.
Po smrti Vilémově, ujal se panství jeho syn Zbyněk Zajíc z Házmburka, oblíbenec Jiřího z Poděbrad. Zem
byla pustošena náboženskou válkou a Libochovice se těžko zdvihaly z popela. V roce 1429 se v okolní krajině
shromažďovalo husitské vojsko pod vedením Prokopa Holého, které velice pustošilo krajinu.
K znovuvybudování město vděčí události z roku 1431, kdy Orebité v čele s Prokopem holým oblehli hrad
Házmburk a zcela zničili a vypálili podhradní městečko, kde, jak uvádí kroniky, “..až na 25 lidí všechny
pobili...”. Zbyněk Zajíc tehdy rozhodl obnovit Libochovice na původním místě.

Přibližně z té doby pochází městský znak, stříbrný zajíc s hraběcí korunou v modrém poli. Z roku 1441
pochází malá pečeť zhotovená ze stříbra a vážící i s přivěšeným řetízkem 3 loty čili 4,9 dkg.
Zbyněk Zajíc již nesídlil na poškozeném Házmburku, ale nechal opravit libochovickou tvrz a bydlel
v Libochovicích, čemuž dosvědčuje dopis Jana ze Smiřic z 8.března roku 1446.
Hrad Házmburk sloužil za husitských válek jako klenotnice a to nejen pro královské poklady. Zbyněk Zajíc
vrátil opatu Strahovskému v roce 1448 tři perlové humeraly, ornát s perlami, albu s perlovými rukávy, štolu,

(F.Palacký  Archiv Český)
Jan ze Smiřic p.Oldřichovi píše o marném snažení svém k odložení hondy mezi pány ze Šternberka; též že ke schůzce na
Zvíkově přijeti nemůže.

Na Toušeni, 1446, 8 Mart. (orig.)
Urozenému pánu, panu Oldřichowi z Rosenberka na Krumlowě seděním.
Služba má napřed Twojí milosti, urozený pane! Jakož mi Twoje milost píšeš o té honbě páně Zdeňkowě se panem Petrem, a že
Twoje milost o nie nerád slyší, a abych se přičinil, aby byla odložena s prówoda: pane, netoliko o odložení, ale cožby na mně bylo,
rádťbych tomu aby toho nebylo. Neb rač wěděti, že nynie teď nedáwno byl sem u pana Zbyňka w Libochowicích, kdežto také pan
Petr Holický i jiných drahně byli sú. A tu já se panem Zbyňkem mluwili smy ku panu Petrowi, chtiece rádi na to zwěsti, aby ta jich
honba byla do Prahy odložena; a to proto, žebychom pak byli wa dwa se panem Zbyňkem i s jinými jich dobrými přátely tu w Praze
přičinili se s pilností, aby oni jsúc uwedeni w dobrú wuoli, i nechali té honby a raději se s námi swým služebnikóm podíwali, ačby
se i to zdálo. A o to sme i pana Hanuše z Kolowrat obsielali, tak jakož sú se swolili na jeho dwuor do Berúna, aby jim to odložil do
Prahy, wypisujíce jemu dobře široce, kterak to tu w Praze jemu i jim slušnějic i poctiwějic bude. Odepsal nám pan Hanuš, že to
nemuož býti. I již já pane newiem té cesty, kterúžbych se mohl platně k tomu přičiniti, aby se to rozjíti mohlo anebo dále odloženo
bylo; neb sem již měl o tom welikú pilnost, a nemohl sem w tom prospěti. Také mi Twoje milost píšeš, kterak pan Plawecký také i
pan Aleš mají býti na Zwiekowě w neděli Reminiscere, abych tu k Twojí milosti také přijel. Pane, netoliko k Twé prosbě, ale i k
rozkázaní bylbych rád i tu i jinde, byť bylo mnohem dále, by mi byl Twoje milost dal wěděti zázejie: ale žeť mám nynie některé
wěci před sebú, zwláště jakož postúpiti jeho zbožie, jakožto Boleslawě a Túšeně, a tam jej wyprawiti na Bielkuow, aby swú wěc
opatřil. I wěřím Twojí milosti, že mi za zlé nebudete mieti, žeť tam bezelsti k tomu býti nemohu. A pro hospodina, milý pane, když
se tu shledáte, rač se w tom tak mieti, zdaby někaký počátek w řeči mohl býti k dobrému obecnému.
Dat.Tussen, fer.III ante Gregorii. Jan ze Smiřic
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kaplu, dvě dalmatiky s obrazy vpředu i vzadu perlovými. Svědkové byli Jindřich Berka z Dubé, Jindřich
z Duban, Vilím ze Lstiboře a jiní. (B. Paprocký – Diadochos o stavu rytířském str. 221231).
V roce 1452 daroval Zbyněk Zajíc, nemaje potomstvo, svůj veškerý majetek, svému strýci Mikulášovi
z Házmburka a kosti a jeho synům, Janovi a Oldřichovi. Ti společně spravovali majetek od roku 1462.
Hejtmanem Libochovického panství byl Jan z Kamenice.
V roce 1469 bylo na Házmburku ubytováno vojsko krále Matyáše Korvína, se kterým Jan Zajíc z Házmburka
velice sympatizoval. Vojsko hrad značně poničilo a zpustošilo i okolí a městečko Libochovice. Jan Zajíc se
přestěhoval z Házmburku na opravenou tvrz v Libochovicích.
V roce 1477 udělil Jan Zajíc městečku Libochovice ostrůvek “od popluží poplzského řekou k trávníku
obecnímu připlavený”.
Na sněmu v Litoměřicích v roce 1494 umírá Oldřich Zajíc z Házmburka a Kosti. Jan je jediným majitelem
Libochovic a panství.
Majetek po smrti Jana Zajíce z Házmburka a Kosti (15.května 1495) přebírá jeho syn Mikuláš Zajíc. Ne však
na dlouho. Těsně před jeho smrtí (10.července 1496) vlastní rodinný majetek jeho nezletilý syn Jan Zajíc
z Házmburka.
Panství a Libochovice spravují jeho poručníci Jan ze Šelemberka a Zdeněk Lev z Rožmitála.

Jan Zajíc z Házmburka a Budyně měl poručníky ještě v roce 1507. Na jejich žádost udělil král Vladislav II.
Jagelonský městečku Libochovice výsadní listinu na osmidenní výroční trh první středu po provodě a
středeční týdenní trh.
9.února roku 1517 již zletilý Jan Zajíc vystavil obyvatelům městečka Libochovice řemesel krejčovského,
soukenického a postřihačského výsadu .
Přestože Jan Zajíc sídlil v nedaleké Budyni, velice se zajímal o Libochovice. V roce 1538 se přimlouval za
jakéhosi Jakuba Žida z Libochovic. Tento list je dokladem o prvním osídlení Libochovic židovským
obyvatelstvem.
Jan Zajíc, který byl přítelem umění a důkladných staveb, nechal znovu vystavět kostel Všech svatých,
pravděpodobně již z kamene, a ke kostelu nechal postavit věž o čtvercovém základu cca 7m širokém, nad
jejíž vchodem z pravoúhlého neprofilovaného ostění se dosud nachází letopočet 1541, za vchodem se nachází
schodiště a dole jsou prolomena malá obdélníková okénka. V jedné třetině věže se zachoval erb pánů Zajíců
z Hasenburga. Okolo kostela byl zřízen hřbitov, kde se pohřbívalo až do roku 1583.
V roce 1541 2.června shořely nešťastnou náhodou zemské desky, a tak díky tomu si v nově založených
deskách můžeme přečíst rozlohu celého Libochovicko  budyňského panství.
Přestože ještě děd Jana Zajíce sídlil na libochovické tvrzi, je již v roce 1550 tvrz, pro svoji velikost zvaná
zámek, již opuštěná. Není nám však známo, zda byla zbořena, či jen neobývaná.
2.října roku 1553 Jan Zajíc z Házmburka umírá. Zanechal po sobě čtyři syny, Václava, Mikuláše, Jiřího a
Kryštofa. Městečka Libochovice se však dotýká pouze Kryštof, který si nechal zapsat svůj dědický podíl.
Kryštofovo dědictví po otci je skutečný základ Libochovického panství. V samotných Libochovicích byl
kromě kostela, fary, pustého zámku (tvrze) a hospod, ještě mlýn, který stál pod tvrzí na nyní bývalém nábřeží
řeky Ohře. (Dnes je zde stará zámecká vodárna).
Kryštof Zajíc přesídlil do Libochovic, kde vlastnil dům (čp.86) zvaný Zelená hora ( hotel Černý orel)
pravděpodobně již v roce 1553.
Okolo roku 1555 byla na rozkaz Kryštofa Zajíce prokopána tzv.Malá Ohře používaná jako náhon
k budyňskému mlýnu. Říčka se zachovala podnes.
Z roku 1556 se nám zachovaly první jména libochovických konšelů: rychtářem byl Václav Kunatko, konšelé
Oldřich Ježiškovic, Jan Nerad, Valentín Kacíř, Jan Ocásek a Jan Šimon.

VVýývvoojj LLiibboocchhoovviicc ddoo kkoonnccee 1166..ssttoolleettíí
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Smlouva ve které Kryštof Zajíc z Házmburka prodává své panství po otci zděděné Janu nejstaršímu z Lobkovic
D. Z. 56 H. 17 et 18

Krištof Zajíc z Hasenburgu a na Brozanech z jedné a Jan nejstarší z Lobkowic na Zbiroze a Točníku, nejwyšší hofmistr králowstwí Českého ze
strany druhé přiznaly, že jsou mezi sebou takowou smlouwu učinili, kteráž slowo od slowa napsaná takto stojí:
„Leta Božího Tisíctého pětistého padesátého osmého w pátek po sw. Františku (t. j. 7 října) stala se jest smlouwa dobrowolná a trh celý dokonalý
námi (smlouwy) Jiříkem Šleinicem ze Šleinic na Tolnšteině, Romberce a Šluknowě a Šebestiánem Markwartem z Hrádku a na Bělé purkrabě
Karlštejnském  mezi urozenými pány: p. Janem starším z Lobkowic na Zbiroze a Točníku, nejwyšším hofmistrem K. Č. z jedné  a pánem
Krištofem Zajícem z Hasenburga ze strany druhé, a to takowá:
Že jest týž p. Krištof Zajíc dotčenému nejwyššímu p. hofmistru K. Č., dědičům a budoucím p. prodal a touto smlouwou, prawým trhem prodáwá
dědictwí swé: zámek Hasenburg a městečko Libochowice s dwory poplužnými dwěma Podhorským a Poplzským se wšemi swrchky a nábytky při
týchž dwořích, a wsi ze jmena tyto: Radowěsice, Dubany, Poplze, Klapey (Klepy). Sedlec, Wojnice, Lkáň, wsi celé, a we Třtěnie šest člowěků
osedlých, s lidmi osedlými i neosedlými neb z těch gruntůw zběhlými a s jich se wšemi sprawedlnostmi, s platy stalými i běžnými, s robotami,
husmi, kurmi, wejci, loji, telaty, podacími kostelními w Libochowicích, w Dubanech, w Klepy,  s krčmami wýsadními a s posudným z týchž
krčem, s mleynem při Libochowicích, s winicemi dwěma Hasenburskou a Sedleckou, s štěpnicemi, s dědinami ornými, neornými neb pustémi, s
lukami, lesy, řekou, potůčkem, rybníčkem a s jiným wším a wšelijakým k jmenowaným zámku, městečku, wsem a dworům příslušenstwím, s
plným a celým panstwím, w těch mezech a hranících, w nichž takowé dědictwí a grunty od starodáwna záleží, owšem nikdež nic newymiňujíc ani
sobě, dědičům a budoucím swým nepozůstawujíc, což jest tu sám měl a držel, jakž se jemu to od pána Wácslawa, p. Mikuláše a p. Jiříka Zajícůw z
Hasenburga bratří jeho deskami neb cedulemi dílčími na rozdílu dostalo, a také tak, jakž na to registra k trhu wydaná platů w a důchodůw
wšelijakých owšem plněji swědčí a šíře w sobě ukazují a zawírají, a to wše za 15000 kop grošůw českých, kteréhožto zboží dědictwí a gruntow on
pán Krištof Zajíc jemu nejwyššímu p. hofmistru i hned po dátum této smlouwy wšeho a se wším skutečné ten outerý po sw. Hawle nejprwe příštím
(18. října) postoupiti a we desky zemské trhem se zpráwou, tak jakž země za práwo má, s třetinou weyš dědicky bez prodléwání wložiti, a jestli
žeby se jaké záwady na témž statku buď deskami neb listy aneb jakžkoliw našly, swésti má neb powinnen bude, a on nejwyšší p. hofmistr jemu
pánu Krištofowi Zajícowi na Swatého Hawla nejprwe příštího 10000 kop grošůw aneb dwě neděle potom wyčísti a dáti, půl třetího tisíce kop gr.
českých na sw. Jiřího leta padesátého dewátého nejprwe příštího neb dwě neděle potom, ostatní pak sumu půl třetího tisíce kop grošů českých na
sw. Hawla téhož leta padesátého dewátého dáti a wyplniti má, a jestli že by pak při tom času těch půltřetího tisíce kop gr. č. aneb na sw. Hawla ta
ostatní suma též půltřetího tisíce kop gr. č. od něho nejwyššího p. hofmistra K. Č. jemu p. Krištofowi Zajícowi dána nebyla, tehdy potom při sw.
Jiří leta šedesátého příštím bude powinnen on nejwyšší p. hofmistr jemu p. Krištofowi Zajíci touž sumu pozůstalou i s ourokem z ostatní sumy půl
třetího tisíce kop gr. č. od toho sw. Jiří leta šedesátého příštího dáti a zaplatiti. Pakliby on nejw. p. hofmistr některé sumy nároky jmenowané, to jest
prwní na sw. Jiří leta 59 a druhé poslední na sw. Hawla téhož leta nejprwé příštího aneb při sw. Jiří leta 1500 šedesátého i s ourokem z též ostatní
sumy půl třetího tisíce kop gr. č., jakž wýše dotčeno, Krištofowi Zajícowi nedal a newyplnil, tehdy on pan Krištof bude se moci s jedním
komorníkem Pražským w týž statek a dědiny w této smlouwě jmenowané pro takowé kterékoliw sumy aneb obou wyplnění uwázati a to wšecko
držeti a užíwati, dotuď a tak dlouho, dokudžby častojmenowaný nejwyšší p. hofmistr neb dědicowé a budoucí páně takowé sumy neb sumu s tím
ourokem polouletním nedal a newyplnil. Než kdyžby dána a zaplacena byla, bude powinnen i hned zase jemu nejwyššímu p. hofmistrowi neb
dědičům a budoucím páně toho wšeho, wečby se uwázal, bez umenšení a odpornosti postoupiti a to též pod pokutou uwázání s komorníkem
Pražským.
Co se domu toho w Libochowicích, w kterém na ten čas on pán Krištof obyt swůj má, dotýče, toho též po wyjití roku od dátum této smlouwy pořád
zběhlého, aby on pán Krištof jemu nejwyššímu p. hofmistru se sprawedlnosti tou, kteroužby na tom domě měl, postoupil. A tak při postoupení toho
domu bude powinnen p. hofmistr nejwyšší jemu panu Krištofowi za oprawu, kterouž jest na tom domě udělal, padesáte kop gr. č. dáti a položiti.
Toto jest tak smluweno, jestli že by se kteří stálí platowé peněžité neb roboty z ouplna, jak w registřích wydáno postaweno a napsáno jest, nenašly
a na těch platech a důchodech peněžitých co sešlo, tehdy na té sumě poslední wedle welikosti a malosti wyrážka státi se má, totiž kladouc jednu
každou kopu gr. č. we šedesáti čtyrech groších českých a jeden každý groš we třiceti penězích českých počítajíc.
Dále pak což se wšelijakých platůw a důchodůw Swatohawelských nyní příštích i také wína k sebrání a sklizení dotýče, ty pán Krištof Zajíc má
sobě, k ruce beze wši překážky poručiti, wybrati i také dluhy zadržalé, bylyby jaké, na týchž lidech wyupomínati a k tomu úředníci dopomáhati, a
ta wína také sobě dáti skliditi a bez wšelijaké překážky odwésti.
Kterouž smlouwu trhowou w jednostejná slowa napsanou každé straně my napřed jmenowaní smlouwce pod našemi pečetmi jsme wydali. Stalo se
leta a dne swrchupsaného.“
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V roce 1557 odkázal jakýsi Wolf Fuxa k Božímu domu na stavbu špitálu pro chudé 100 kop míšenských.
Peníze byly později uloženy u Kašpara Smetany, úředníka pánů z Lobkovic, aby je dle potřeby vyplatil.
Panování Kryštofa Zajíce z Házmburka na Libochovicích netrvalo dlouho. Dne 1.října roku 1558 prodává
panství i s hradem Házmburkem po 222 letém rodovém vlastnictví pánu Janu nejstarší z Lobkovic.
Jan nejstarší z Lobkovic, nový majitel libochovického panství své nové panství rozšířil dne 17.března roku
1564 o majetek Jiřího Zajíce z Házmburka.
Libochovice samotné nebyly v podobě, jaké je Jan z Lobkovic zakoupil , hodny vysokého postavení svého
majitele. Ten již v roce 1560 započal s přestavbou zpustlé tvrze na renesanční zámek. Z počátků stavby
pochází nejstarší pamětní deska umístěná nyní na zdi zámecké vodárny, původně byla umístěna ve zdi mlýna
pod zámkem. Na desce je nápis: "R. 1560. na den sv. Prokopa Anna Lehňovská zabita kamenem z hradu.
Prosí za její duši."
Tato událost se stala pravděpodobně při bourání hradeb staré tvrze pánů Zajíců z Házmburka, při přestavbě na
renesanční zámek dne 4.července roku 1560.

Výsadou z roku 1560 město obdrželo
právo pečetit červeným voskem (dříve
se pečetilo zeleným a právo volit
purkmistra a 12 konšelů. Z těchto časů
se nám zachoval městský manuál
obsahující kupní smlouvy o domech a
jiné záležitosti a spolu s ním prý ještě
stará kniha zvaná “Házmburská”, která
se však ztratila.
V roce 1560 měly Libochovice již 2
jarmarky.
Ve spisech církevních se nachází
stížnost libochovického faráře Jana
Jonáše z Velryby k arcibiskupu
Antonínovi z Mohelnice datovaná
13.října roku 1565.

Nejen počátek stavby zámku, ale i další
událost svědčí o velikém zájmu Jana
nejstaršího z Lobkovic o své panství.
Velice důležitá listina pochází ze 7.srpna
roku 1560. Císař Ferdinand I. na žádost
Jana nejstaršího z Lobkovic povyšuje
městečko Libochovice na město.
Město si zachovává svůj znak
pocházející z dob pánů Zajíců
z Házmburka. Sedící stříbrný zajíc
v hraběcí korunce v modrém poli.

Z dopisu je zřejmé, že odcházející kněz Jan Jonáš z Velryby vedl spor s konšeli města Libochovice o přiznání
desátku, který mu podle jeho slov “v polovici patřil”. Konšelé mu ovšem nechtěli dát nic, navíc chtěli
polovinu toho co již v Libochovicích vydělal. Spor se nevedl jen s městem, ale i s vrchností, kdy farář
zakoupil dřevo od libochovického mlynáře Vavřince a jak sám Jonáš uvádí “nějakou hrst dříví sobě jeho
vlastní z jiných lesův mimo panský lesy svezené a koupené koupil těž i to dříví JM pán zbraňovati mi ráčí,
nevím proč…” Zda nakonec farář svoji při vyhrál není známo.
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Listina povýšení Libochovic na město ze 7.srpna roku 1560.

My Ferdinand, z Boží Milosti wolený Římský Císař, po wšechny časy rozmnožitel říše, Uherský, Český, Dalmátský, Charwátský
král, Infant w Hispanii, Arcikníže Rakouské, Markrabě Morawské, Lucemburské a Slezské kníže a Lužický Markrabě etc. etc.
Oznamujeme tímto listem wšem, že jsme od urozeného Jana nejstaršího z Lobkowic na Zbiroze, nejwyššího hofmistra králowstwí
Českého, wěrného našeho milého, poníženě prošeni, abychom městečko Libochowice, poddané jeho, za město wysaditi a
wyzdwihnouti ráčili. K jehožto pokorné prosbě nakloněni jsouce, s dobrým rozmyslem, naším čistým wědomím, mocí králowskou
nadepsané městečko za město jsme wysaditi ráčili a tímto listem mocně wysazujem; chtíce tomu konečně, aby dotčení obywatelé
městečka Libochowic nynější i budoucí purkmistra, rychtáře a dwanáct konšelůw saditi a celé práwo městské držeti a wšech těch
milostí a swobod, kterýchž jiná města panská w králowstwí našem buď z práwa neb z obyčeje užíwají, též užíwati mohli a moc měli
beze wšech lidí wšelijakých překážek. A jakož jsou již psaní Libochowičtí předešlé zeleným woskem pečetili, jim z milosti naší
Císařské tuto milost činiti a k tomu powolowati ráčíme, aby již místo toho zeleného wosku čerweným woskem nyní a na budoucí
wěčné časy pečetili.
Přikazujíce při tom wšem poddaným ze wšech stawůw králowstwí našeho Českého nynějším i budoucím wěrným našim milým a
zwláště městům, abyste častopsané město Libochowice nynější i budoucí při tomto znowu wyzdwižení z milostí naší učiněné měli,
drželi a neporušitedlně zachowali, žádných jím w tom překážek nečiníce, ani komu jinému činiti dopouštějíce, pod uwarowáním
hněwu a nemilosti naší Císařské. Wšak proto chceme, aby toto dání a obdarowání naše jednomu každému bez ujmy a škody na jeho
sprawedlnosti bylo.
Tomu na swědomí pečeť naši Císařskou k listu tomu přiwěsiti jsme rozkázali.
Dáno we Wídni we středu po sw. Petru w okowách (tj. 7. srpna) leta Božího tisíctého pětistého šedesátého a králowstwí našich
Římského třicátého a jiných třicátého čtwrtého.

L. S. Ferdinand m. p. Joachim de Nowa Domo
S. R. M. Bohemiae Cancellarius m. p. Stadot m. p.
21.listopadu roku 1567 přísedící na rychtě Ondřej Ježíšek dal Božímu domu křížek ze stříbra se svatými
ostatky v aksamitovém měšci, (pacem), pod podmínkou, že jestliže by si jej chtěl Libochovický farář Jiří
Řadoch vyzvednout, musí na Libochovickou záduši složit 2 kopy 44 grošů a 5 denárů. Pakliže by tak neučinil,
nemá mu být vydáno. (Není zjištěno zda tak učinil).
6.června roku 1569 umírá na svém zámku v Libochovicích Jan nejstarší z Lobkovic. Pochován je v Praze
v chrámu sv.Víta. Panství zdědil jeho syn Jiří Popel z Lobkovic.
V roce 1570 v pátek “po Božím těle” koupil pan Jiří z Lobkovic dům v Libochovicích a čtvrt dědiny půdy u
Libochovic i s osetím Václavovi kuchařovi od Reginy Fuxové za 150 kop míšenských.
5.října roku 1583 prodává město kus lada libochovickým židům na zřízení hřbitova.
Tento obchod byl pro Libochovice velice výhodný, neboť židé museli každý půlrok (o sv.Jiří a sv.Havlu)
zaplatit 12 grošů míšenských a půlroční úrok libochovickému faráři. Navíc měl každý žid, který nebydlel
v Libochovicích a chtěl být na hřbitově pohřben, zaplatit místnímu faráři 10 grošů míšenských.
13.července roku 1585 si vyměnil Václav Kunatko svůj statek v Radovesicích, s povolením Jiřího Popela
z Lobkovic, tedy 2 lány a 3/4 dědiny, za statek svého syna Jakuba v Libochovicích s 5/4 dědiny.
29.dubna roku 1588 úředník pana Jiřího Popela z Lobkovic Kašpar Smetana dal gruntovní peníze z domu Jana
Hrušky na výpomoc obci k postavení lázní (10 kop míšenských) a k záduši na opravu zdi okolo hřbitova u
kostela Všech svatých (také 10 kop míšenských), které “se hned, jakž Salomena sirotek nebožtíka Šťastného
svou summu vybere, klásti mají.”
V roce 1589 byly podle zápisů jezuitského řádu celé Libochovice obráceny zpět na katolickou víru. Na oslavu
této události byly postaveny dvě Boží muka. První stály za kostelem sv.Vavřince a postaveny byly na náklady
faráře Jana z Vinoře a purkmistra Václava Kunatky. Nápisy jsou již zcela nečitelné, ale A.Kaubek je uvádí
takto:
Na přední straně: „Presbyter haec primasque, fides quos jungit avita, Vivificae statuunt vota trophea cruci."
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Výtah (týkající se libochovického panství) ze zakládající listiny Jezuitské koleje v Chomutově, z roku
1591.
1. Vyznáwá,(Jiří Popel z Lobkowic), že dlouho o prostředcích přemýšlel, kterými by se wíře katolické w bouřích kacířských zmítané přispěti mělo
a že potřebu uznal, uchopiti se prostředků, které by takowou zkázu kacířstwí odwrátiti a lid na panstwích jeho s Bohem smířiti a spojiti mohly. A
poněwadž dále pozoruje, že w kněžích neb otcích towaryšstwa Ježíšowa, kteří wšude bloudící k swětlu prawdy nawracují, nejen w Ewropě w tom
ohledu práce s nejlepším wýsledkem podnikli, nýbrž také náboženstwí křesťanské u národu nezčíslných a nejwzdálenějších rozšířili, od Boha
obzwláštní a silná pomoc wíře poskytnuta jest, tehdy že doufá, že jejich učením upřímným a jejich neouhoným žiwotem nejen poddané jeho, nýbrž
mnoho jiných na panstwí jeho přicházejících, do přístawu spasení uwedeni budou.
2. Protož tomuto towaryšstwu Ježíšowu ke cti a chwále Boží, panny Marie a wšech Swatých, k rozmnožení wíry katolické, k swému a lidu swého
spasení, k wycwičení mládeže w umění a nábožnosti zřizuje příbytek neb kolej spolu s kostelem, školami, domem chudých a s příjmy a zakládá na
wěky, aby toto towaryšstwo tam dle swého řádu swobodně kázati a mládež wyučowati mohlo.
3. K tomu konci pojmenuje domy a místa, které k wystawení koleje w městě Chomutowě wěnuje, a na tomto místě 10 škol s dworem, pokoje a
byty s domem chudých na způsob dokonalého a welikého koleje spolu s domácí zahradou zřizuje.
4. Ustanowuje příjmy domu chudých : Cui quidem domui pro alendis circiter centum studiosis pauperibus ordinarii annui census mille sexagenas
Misnenses peculiaribus super hoc literis factis attribuo et perpetuo dono, sic ut eam summam rector collegii in eum numerum sive auctum sive
restrictum pro ratione annonae utiliter impendat.
Česky: Kterémužto domu chudých k wyžiwení okolo sto chudých studujících obyčejného ročního příjmu tisíc kop míšenských zwláštní o tom
listinou zřízenou přiděluji a na wěky daruji, tak aby tuto summu rektor koleje na tento neb zwětšený neb zmenšený počet dle ceny potrawy
užitečně obrátil.
5. Koleji odewzdáwá Chomutowský farní kostel, pak zámeckou kapli w Chomutowě, faráře towaryšstwu podřizuje a se na pád potřeby k
wystawení bližšího a wětšího kostela zawazuje.
6. Následuje důležité ustanowení ohledně patronatu:
Ut vero conservationi pacis ac religionis catholicae in omnibus meaeditionis locis melius prowisum sit, non solum hujus templi parochialis
Chomutoviensis sacellique arcis, sed templorum et ecclesiarum, sive illae parochiales, sive fiiliales sint, omnium in omnibus ditionum mearum
locis sive extra eas, quascunque nunc habeo, vel etiam deinceps habiturus sum, curam omnem, quae ad me pertinet, vel etiam ad meos antecessores
pertinuisse certo cognoscitur vel cognoscetur, in almam societatem legitime confero , prout per institutum Societatis R. P. Generalis Claudius
Aquaviva vel ejus successores ejusmodi curam admiserint, quod totum ad tuendam firmius religionem catholicam et conservandam unionem

Po česku:
„Slibnou primas a kněz, zděděná jež spojuje víra, Zde živottvornému kříži trofeji kladou."
Na straně východní a severní tohoto sloupu se čte „Leta 1589 tato Boží muka ke cti a chvále Boží od
ctihodného kněze Jana z Vinoře, faráře v městečku Libochovicích, a slovutného muže Vácslava Kunatky,
měšťana a primasa tohož města, nákladem společným jsou postavena byla."
Druhá Boží muka byla umístěna na rozcestí cest na Jiřetín a Klapé. A.Kaubek uvádí:
“…..nápis nyní již docela setřený:
„Leta 1589 tato Boží muka od slovutného muže Melichara Tkadlce, obyvatele města Libochovic, ke cti a
chvále Boží jsou postavena byla."
9.března roku 1590 prodali purkmistr a konšelé města obecní kovárnu, umístěnou na radovesické straně
města, za 90 kop míšenských Šimonu kováři.
1.května roku 1591 koupil Tomáš Rabuský dům Šimona Žida, mezi domem Kašpara Kunce a školou
(Kaplanka).
V roce 1591 uděluje Jiří Popel z Lobkovic měšťanům právo svobodného nakládání s majetkem, vaření bílého
a ječného piva bez nutnosti žádat vždy při změně vrchnosti znovu o povolení a potvrdil, že na přikoupených
lánech od vesnic Duban a Klapého platí stená práva jako na ostatních pozemcích.
K roku 1591 se vztahuje další neméně důležitá událost, mající vliv na Libochovice. V tento rok Jan Popel
z Lobkovic zakládá v Chomutově Jezuitskou kolej, pod kterou dává veškeré patronátní práva všech kostelů,
které mu patří. Do desek zemských byla zanesena po schválení císařem Rudolfem II.dne dne 25. ledna 1592.
Na Libochovice se vztahuje hlavně článek 6.této listiny.
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populi mei in ditionibus meis fieri omnino desidero.
Česky: Aby wšak o zachowání pokoje a náboženstwí katolického na wšech místech majetností mé lépe postaráno bylo, nejen tohoto kostela farního
Chomutowského a zámecké kaple, nýbrž chrámů a kostelů, ať jsou farní neb filiální, na wšech místech mých wšech panstwí, neb mimo, které bud
nyní mám, neb také budoucně míti budu, celé obstarání, které mě náleží, neb také mým předkům že patřilo se jistě uznáwá neb budoucně uzná, na
ctihodné towaryšstwo zákonitě přenáším, jak dle ustanowení towaryšstwa důstojný otec generalní Claudius Aquawiwa neb jeho následowníci
takowé obstarání připustějí, což wše k silnější ochraně náboženstwí katolického a k zachowání jednoty lidu mého na panstwích mých aby se stalo
wšemožně přeji.
7. K wýžiwě a na jiné potřeby dáwá koleji ze swých příjmů a postupuje roční platy z Chomutowa a z wesnic přidělených w součástce 2000 kop 3
gr. a 2 halířů w pádu, kdyby obce tyto platy pro neštěstí zaprawiti nemohly, má se částka z panského důchodu doplniti. w pádu zadržení mohli se
otcowé towaryšstwa komorníkem Pražským w užíwání a držení dotýčné obce uwésti.
8. Powoluje otcům towaryšstwa, aby dary mezi žiwými a na smrt we wěcech mowitých i nemowitých přijímali, též aby takowé wěci kupowati
směli, a tyto wěci od platů wšelikých oswobozeni býti mají.
9. Nadzmíněný roční wěčný plat 2000 kop koleji tak přiwlastňuje a odewzdáwá, aby řečené towaryšstwo prozatím to, co k jeho powinnosti dle
stanow patří, wykonáwalo, až by zakládatel, jak již uzawřel, ouplnou kolej neb uniwersitu towaryšstwa platem a příjmy ustanowil a ouplně založil.
Ostatně se již o to postaral, aby tato uniwersita a ouplná kolej od císaře wšemi práwy, wýsadami, swobodami, milostmi, wůbec wším tím, čehož
wšecky uniwersity Ewropy užíwají, potwrzena a do desk zaznamenána byla.
10. Napomíná studující k dobrému chowání a ustanowuje jak se w pádu nějakého přestupku pokračowati má. Uwěznění a potrestání wyhražuje se
soudci gymnasia, kterého rektor a akademie ustanowiti má.
11. Podané jeho mohou swobodně a bez wší obtížnosti od jeho a jeho nástupců úřadníků we swých studiích na koleji pokračowati, a když stupeň
mistra neb doktora, kteréžto stupně towaryšstwo zdarma uděluje, dosáhnou a když rekognicí přes artikule od zakladatele předepsané od sebe
rektoru koleje odewzdají, za swobodné a propuštěné od zakladatele a jeho nástupců powažowáni býti mají.
12. Dále ustanowuje: Id quoque insuper voluntatis meae est ac praesentium tenore statuo, quo salutaris meorum subditorum institutio meliorem
progressum habere queat, ut domus pauperum intra supra jam nominatos limites exaedificata, constructa atque erecta ipsi rectori collegii Societatis
cum omnibus habitantibus in ea immediate subjecta sit cum pleno jure tam quoad aedificia, census, eleemosynas, quam quoad personas in ea
degentes proinde rectoris collegii et non alterius cujusquam erit, adolescentes in ea alendos recipere et approbare, eosdemque vicissim excludere,
illis praefectum idoneum, qui illi probabitur, praeponere, ac de toto domus ordine disponere absque cujusquam contradictione molestatione sive
repugnantia:
sic tamen ut subditorum dominii mei primariam curam habeat, eisque locus ante alios concedatur, qui in studiis diutius perdurare volent et ad ea
apti habilesque judicati fuerint, quamquam et illud rectori praesenti ac futuris liberum semper esse volo, ut in numero eo juventutis, qui in ea domo
ali poterit, viginti adolescentes undecunque adventantes collocare et una cum meis subditis alere possit, ut beneficium hoc meum praeter subditos
meos etiam ad externos extendatur.
Česky: To také dále dle mé wůle jest a obsahem tohoto listu ustanowuji, čímžby prospěšné cwičení mých poddaných lepší pokrok dosáhnouti
mohlo, aby dům chudých w hranicích wýše již jmenowaných wybudowaný zřízený a wyzdwižený jemu rektoru koleje towaryšstwa se wšemi w
něm bydlícími bezprostředně podřízen byl s plným práwem tak ohledně stawení, platu, almužen, jak ohledně osob w něm se zdržujících bude tehdy
wěc rektora koleje a žádného jiného, jinochy k wydržowání w něm přijímati a schwáliti, a též je opačně wyloučiti, jim předstaweného schopného,
který se jemu zdáti bude, ustanowiti a o celém domowním pořádku rozhodnouti bez kohokoliw odporu, obtížnosti neb zápasu:
tak předce že o poddané mého panstwí přední starost míti a před jinými místo dopřáno býti má těm, kteří we studiích déle trwati chtějí a k tomu za
schopny a způsobily uznáni budou, ačkoliw i také to rektoru nynějšímu a budoucím wždy swobodno nechati chci, aby do počtu jinochů, které w
tomto domě wyžiwiti mocti bude, dwacet mládenců odkud koliw příchozích umístiti a spolu s mými poddanými žiwiti mohl, aby toto mé dobrodiní
mimo poddané moje též na cizé rozšířeno bylo.
13. Také ustanowuje, aby na jeho panstwích žádný mládež wyučowati se neopowážil, a aby k takowé práci na jeho panstwích od obci, farářů a
úředníků powolán nebyl, kterého by dříwe rektor nadřečené koleje neschwálil a nepotwrdil.
14. Ustanowuje, že dům neb kolej, kostel, kaple, zahrady a wšecko ostatní, též peněžitý roční plat, na wěky oswobozeny býti mají od wšech
břemen a poplatků, též sobě pak následowníkům swým žádné jakkoliw jmenowané práwo nezachowáwaje.
15. Zawazuje swé potomky, aby jmenowané otcowé towaryšstwa při tomto nadání a jeho swobodném užíwání udržowali a nic nepředewzali, coby
wyučowání mládeže neb užíwání jim daných milostí obtěžowati mohlo.
Kdyby wšak předce někdo z nástupců něco na škodu koleje neb na překážku cwičení předewzít měl a to se před Císařem a nejwyššími zemskými
úředníky dokázalo, tehdy bude powinnen takowý nástupce, do roka otcům towaryšstwa nemowitá zboží dle libosti jejich za 100 tisíc kop míš.



Velice dobře se rozvíjející postup Jiřího z Lobkovic a vzestup města Libochovice osud změnil v roce 1593,
kdy ve funkci nejvyššího hofmistra zatoužil Jiří po uvolněném místě nejvyššího purkrabího království
Českého. Mocné intriky ho dovedly tak daleko, že upadl v nemilost u císaře Rudolfa II. 20.ledna roku 1594 jej
císař zbavil úřadu, 29.dubna jej dal císař hlídat a 28.prosince téhož roku jej uvěznil na Kladském zámku, kde
28.května roku 1607 Jiří Popel z Lobkovic zemřel.
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koupiti a k užíwání odewzdati bez změny ouroků jim wýše darowaných. Užitek z těchto tak koupených zboží kamkoliw otcowé následowati má a
oni budou powinní, podobnou kolej pod jmenem zakladatele zříditi. Kdyby to jmenowaní otcowé zanedbali, mají wšech příjmů wýše řečených
zbaweni býti.
Kdyby wšak ten majitel panstwí, který otcowé towaryšstwa dříwe wyhnal, aneb jiný po něm je chtěl nazpět powolati, budou oni powinni w 100
letech opět se tam nawrátiti, když jim kolej se wším, jak ji opustili, nazpět wydá, a též nowě zřízená kolej má jakožto oud Chomutowské dále
pozůstati a má polowici ze příjmů z nadřečených 100.000 kop míš. podržeti, druhá polowice ale připadne tomu, kdo je nazpět powolá, a kdyby se
otcowé nawrátiti nechtěli, mají dříwější a nowou kolej se wšemi příjmy ztratiti.
16. Konečné učinil následowní doslowné připomenutí Ultimo omnium et hoc addo, quod, si (quod Deus avertat) contingeret: Patres Societatis ob
personarum inopiam vel propter bella aut mortalitatem seu contagia pestis alteriusve mali incommoda in regno Bohemiae deficere, vel quod pro
ratione sui instituti officiis iis, quorum nomine collegia suscipere solent, satisfacere nequirent, ut tunc successores ac posteri mei sive quisquis
possessor Dominii Chomutoviensis fuerit, teneantur praepositum provincialem provinciae, nec non ipsum Societatis generalem mature non semel
sed saepius certiones reddere de ejusmodi defectu dictique collegii necessitate: qui quidem praepositus provincialis provinciae et praepositus
generalis, postquam essent sufficienter admoniti et requisiti de substituendis aliis, teneantur ejusmodi requisitioni intra centum annos omnino citra
longiorem tergiversationem satisfacere atque praefato collegio de personis providere. Qui si neglexerint aut non fecerint, vel quod ipsa Societas sua
sponte imparem se oneri hujus collegii sentiens, huic a me collegii factae donationi aliquando renunciaret, tunc ut tam collegium ipsum, quam
census omnes caeteraque omnia non ad alium, quam ad posteros meos ac haeredes directe redeant et revertantur. Neque praefata Societas aut
quisquam alius jus habeat eorum quidpiam, quae hisce attribuuntur vel deinceps attribuentur, sive attributa seu acquisita fuerint seu donata seu
empta, neque in parte, neque in toto a me meisque haeredibus ac posteris ullo quaesito colore sive praetextu vendendi, alienandi vel in potestatem
cujusdam alterius tradendi, qui non esset legitimus haeres ac possessor praefati dominii mei Chomutoviensis: imo quidquid cujusmodi fieret, id
totum praesentibus irritum atque cassum harum tenore denuncio atque decerno.
Česky: Konečně také to připojuji: kdyby (což wšak Bůh odwrátiti rač) se stalo, žeby otcowé towaryšstwa pro nedostatek osob neb z příčiny wálek
neb smrtedlnosti neb nákazy moru neb pro jiného zlého nepohodu w králowstwí Českém scházeli aneb dle spůsobu swého ustanowení těm
powinnostem, we kterýchžto jmeně koleje přewzíti uwykli, zadost učiniti nemohli, že pak nástupcowé a budoucí mé aneb kdokoliw majitelem
panstwí Chomutowského bude, powinni budou, předstaweného prowincie, nic méně samého generála towaryšstwa časně nejednou, nýbrž častěji
uwědomiti o takowém nedostatku a řečené koleje potřebě, kterýžto předstawený prowincie neb předstawený generální, když dostatečně
napomenuti a požádání budou k ustanowení jiných osob, powinni budou takowé žádosti we sto letech docela bez dalšího se zdrahání zadost učiniti
a řečenou kolej potřebnými osobami opatřiti. Kdyby to wšak zanedbali neb neučinili, aneb kdyby samo towaryšstwo samowolně, neschopno k
břemenu takowému koleje se cítě, tohoto mého koleje darowání se někdy odřeknouti mělo, pak tak kolej sama, jakož i příjmy wšecky a wše ostatní
na žádného jiného, nežli na budoucí mé a dědičowé bezprostředně nazpět padnouti a se nawrátiti má. A ani předřečené towaryšstwo ani žádný jiný
práwa míti nemá něco z toho, co se jím tímto listem přiřklo neb budoucně přiřkne, ať jest to přiřknuté neb dobyté, neb darowané, neb koupené, ani
dílem ani zcela mimo mne, mých dědičů a budoucích pod žádným jakýmkoliw spůsobem neb wýmluwou prodati, odciziti neb do mocnosti někoho
jiného odewzdati, který by nebyl zákonitý dědič a držitel nadřečeného panstwí mého Chomutowského: nýbrž, kdyby se co takowého stalo, to wše
přítomným listem za neplatné a zmařené prohlašuji a uznáwám.
Nadací tuto listinu roku 1591 wyhotowenou podepsali a pečeti swými opatřili, mimo zakladatele samého, swědkowé:
pán Wilém z Rosenberga, nejwyšší purkrabí,
pán Jiří z Martinic na Smečně, nejwyšší sudí,
p. Adam z Nowého Domu, nejwyšší kancléř,
p. Jáchim Nowohradský z Kolowrat, purkrabě Karlšteinský,
p. Ladislaw starší z Lobkowic na Zbirowě, JMCR. a bratr Jiřího a
p. Michal Španowský z Lisowa, nejwyšší protonotář neb pisař.

Nadace byla císařem Rudolfem w celém obsahu dne 25. ledna 1592 stwrzena a do desk zemských (D. Z. 26 G. 7) zapsána.



V roce 1594 na základě odsouzení propadl veškerý majetek Jiřího Popela Královské komoře. Je samozřejmé,
že mezi zkonfiskovaným majetkem bylo i libochovické panství.
Komora královská chtěla Libochovické panství prodat nekatolickému pánu Tiburcímu Žďárskému ze Žďáru.
Proti tomuto rozhodnutí se zdvihla silná vlna nevole. Arcibiskupu Zbyňkovi Berkovi z Dubé byly adresovány
stížné dopisy, datované rokem 1595, nejen od farářů Libochovického panství, ale i od konšelů města.
Konec 16.století znamenal pro Libochovice nejistotu jak s panstvím císař Rudolf II. naloží. Mnoho lidí si jistě
tehdy kladlo otázku jaké bude století následující ?

Historie města Libochovice a okolí, část třetí  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2012

VVýývvoojj LLiibboocchhoovviicc ddoo kkoonnccee 1177..ssttoolleettíí
Z počátku 17.století se v městském manuálu zachovala jediná zpráva:
„Leta 1601 ve středu po neděli Invocavit (14.března) za úřadu purkmistrství Vácslava Kunatky staly se
smlouvy svadební mezi Vácslavem Leníkem a Annou, vnučkou Vácslava Kunatky a vdovou po Nikodemovi
Chlaubovi.“
3.dubna roku 1601 žádali purkmistr a konšelé města arcibiskupa Berku z Dubé, aby se kněz Ondřej Franc
navrátil z Prahy, kam byl arcibiskupem povolán, neboť se blížily velikonoční svátky (v tom roce 22.dubna).
27.září 1601 žádali purkmistr a konšelé města arcibiskupa Berku o vysvěcení nově postaveného kostela
sv.Vavřince.
O rok později 1.února 1602 opět žádali o výměnu faráře Ondřeje France za jiného faráře.
V roce 1603 nabídl císař Rudolf II. knížeti Zikmundovi Báthorymu odpuštění jeho dřívějších prohřešků proti
císařově osobě a za panství Sedmihradské pak výplatu 50000 dukátů a libochovické panství. Zikmund na
kološském sněmu za přítomnosti císařského generála Jiřího bašty tento návrh přijal. Do Prahy přijel Zikmund
Báthory v únoru roku 1604 a krátce na to se s celým dvorem přestěhoval do Libochovic. V roce 1605 jej na
libochovickém zámku ranila mrtvice a ochromila mu nohy a jednu ruku. Byl však vyléčen lékařem ze
Sedmihradska.
Listina z 16.srpna roku 1606 však dokazuje, že libochovické panství bylo Zikmundovi Báthorymu pouze
propůjčeno.
Smlouva mezi císařem Rudolfem II. a knížetem Zikmundem Báthory o doživotním užívání libochovického panství.
(D. Z. 133, F. 6.)

„Nejjasnější Kníže a Pán Pán Rudolf druhý z Boží Milosti wolený Římský Císař, Uherský a Český Král, jakožto král Český ráčil se před úředníky
Pražskými přiznati, že panstwí swé Libochowické, totiž: zámek a město Libochowice zámek pustý Hasenburg, wes Radowěsice, wes Poplzy wes
Dubany, wes Křesín, wes Liwusy, wes Wojničky, wes Lkani, wes Klapey, wes Sedlec, wes Slatinu, wes Chotěšow, wes Černiwo, wes Želewice, což
tu jest, wes Wojnice, twrz a wes Solany, wes Horka a wes Loukohořany s dwory poplužními a s poplužími, s domy a dwory kmetcími w městě
Libochowicích a wesnicech jmenowaných, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntůw zběhlými, s wdowami a sirotky i se sprawedlnosti
jich, s platy stálými i běžnými, kurmi, wejci, robotami a jinými wšelijakými powinnostmi, jimiž lidé poddaně z města Libochowic a wesnic již
psaných powinowány jsou, s dědinami ornými i neornými, lukami, štěpnicemi, winicemi, zahradami, chmelnicemi, lesy, háji, porostlinami, rybníky,
oborami, potoky, řekou Ohři, wodotočinami, mleyny náchlebními a poplatnémi, piwowarem, sladownou, se cly, krčmami wýsadními a s jiným
wším a wšelijakým k týmž zámkům, městu, twrzi a wesnicem příslušenstwím, nic owšem newyjímajíc, se wši zwoli, s celým a plným panstwím,
též s celou a plnou wrchnosti, w těch mezech a hranicích, w nichžto dočtěné panstwí s jeho oznámeným příslušenstwím záleží, tak jakž jest toho
wšeho JMC. sám předešle w držení a užíwání býti ráčil, tolikéž i níže psaný Zigmund Bathory posawad w držení a užíwání jest byl a zůstáwá,
témuž Zigmundowi Bathory ze Somlio dáwati, postupowati a k užíwání toliko samému, jakž sobě to nejlépe sprawiti a zwésti moci bude, a mocně
jakožto král Český propůjčowati ráčí.
S tím wšak při tom znamenitým doložením a wýminkami, aby on Zigmund Bathory žádných dluhůw ani jiných záwad, jakým by se ty koliw
způsobem státi a jmenowati mohly, na též panstwí a zboží, buď na díle neb na wšechno, a summou do konce na nic neuwazowal, zámku pak i
jiného wšelijakého na témž panstwí hospodářstwí nespouštěl a nezmenšowal, než jinak jakby nejlépe a nejwýše sobě též panstwí na důchodech a
užitcích k zlepšení přiwésti mohl, to učiniti mocti bude bez překážky JMC., dědičůw Jeho a budoucích králůw Českých a to, jak dotčeno, do jeho
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Kníže Báthory nechává po vzoru velkých měst mezi lety 1604 – 1609 poprvé vydláždit libochovické náměstí,
které až doposud bylo tvořeno udusanou hlínou.
Na počátku 17.století měly Libochovice 74 domů a 13 domů na předměstí (celkem 87 domů = cca 500
obyvatel).
V roce 1608 se jednalo o prodeji libochovického panství plukovníkovi Pezzovi, přičemž kníže Báthory měl
obdržet krumlovské panství.
Z prodeje však sešlo.
Roku 1609 totiž Bathorymu došla trpělivost a začal hlasitě protestovat proti tomu, že mu dvorská komora
svévolně zadržuje císařem přiznanou apanáž. Za tuto křivdu požadoval vysoké odškodnění. Jeho nároky se
nezamlouvaly zástupcům českých katolických pánů. Nejvíce však Vilému Slavatovi a Zdeňku Popelovi z
Lobkovic. V roce 1610 proto přikázali Zikmunda Bathoryho v Libochovicích zatknout a převézt do pražského
vězení. Katoličtí páni obvinili Bathoryho z velezrady.
27.března roku 1613 Báthori ve vězení umírá.
Již v roce 1610 nechal císař Rudolf II. zapsat do desek zemských, že za půjčku 95000 kop míšenských na žold
Pasovského vojska dává po smrti Zikmunda Bathoryho libochovické panství Adamovi ze Šternberka.
Adam ze Šternberka v roce 1614 kupuje budyňské panství od zadluženého Zbyňka Zajíce z Házmburka a
Budyně za 150 000 kop míšenských. Po mnoha letech tím spojuje obě panství opět v jeden celek. Sídelním
městem obou panství jsou Libochovice.
12.listopadu roku 1614 potvrdil Adam ze Šternberka městu Libochovice jeho předešlé výsady.

toliko žiwobytí, wšak bez ublížení a obtížnosti lidí poddaných toho panstwí. Jestli že by pak dle uloženi a wůle Boží častojmenowaný Zigmund
Bathory prostředkem časné smrti z tohoto swěta kdykoliw wykročil, tehdy i hned po jeho smrti dotčené panstwí Libochowické s tím se wším, jakž
se swrchu píše, a jakž mu od JMC. milostiwě postoupeno a k užíwání toliko do jeho smrti propůjčeno jest, nic owšem newyjímajíc na JM. a nebo
na toho, komuž by JM. na tom práwa swého postoupiti a o tom milostiwě dále wyměřiti ráčil, zase plným práwem přijíti a připadnouti má a
připadne a JM. ten neb ti, komužby JM. takowé panstwí po jeho Zigmunda Bathory smrti poručiti aneb dáti ráčil, bude se moci buď moci swou
králowskou aneb skrze komorníka od desk zemských w též panstwí s jeho příslušenstwím zase uwázati dáti a téhož w držení a užíwání wjíti bez
odpornosti každého člowěka.
Toto dání a postoupení téhož panstwí na místě a jmenem JMC. jakožto krále Českého učinili a wykonali jsou: Wilím z Landstejna na Krašowě a
Sosni, hejtman nowého města Pražského a
Kašpar Kaplíř ze Sulewic na Milčíně a Woticích, JMC. raddy. jsouce k tomu od JMC. jakožto krále Českého zwláštně nařízeni, jakž o tom relací
JM. w kwaternu relací stříbrném Krále JM., Pánůw Jejích M. a wladyk plného soudu zemského leta 1606 we středu po památce na nebewzetí
blahoslawené a wždycky čisté Panny Marie t. j. 16. srpna to wše w sobě šíře obsahuje a zawírá.“

Potvrzení a rozšíření výsady městu Libochovice Adamem ze Šternberka, dané Jiřím Popelem z Lobkovic v roce 1591, ze dne
12.listopadu roku 1614.

„Já Adam ze Šternberka a na Bechyni atd. atd. nejwyšší purkrabě Pražský atd. Oznamují tímto listem mým obecně předewšemi, kdežkoliw čten neb
čtoucí slyšán bude, že jsou přede mne předstoupili purkmistr a konšele i wšeckni obywatele města mého Libochowic nad Ohří, poddaní moji wěrní
milí, a to přednesli, kterakby od předešlých pánůw swých a držitelůw téhož města Libochowic za jejich wěrnost a poslušnost wždycky zachowalou
některými milostmi, práwy, žiwnostmi, priwilegiemi a swobodami obdarowáni a opatřeni byli, kterýchž jsou až posawád bez překážky wšelijaké
užíwali a užíwají, žádajíc, abych jím ty a takowá priwilegia a wýsady obnowil a potwrdil.
I poznáwaje wěc býti slušnou a náležitou s dobrým rozmyslem mým a z bedliwého uwážení, jakožto prawý a dědičný pán města Libochowic tak
činím a dotčeným měšťanům
a obywatelům Libochowským nynějším i budoucím: totiž list od urozeného pána pána Jiřího Popela z Lobkowic na Libochowicích, Mělníce,
Chomutowě a Ličkowě atd. na onen čas JMC. raddy, komorníka a nejwyššího hofmistra králowstwí Českého atd. učiněný, kterýž jim předně na
náboženstwí římské katolické swědčí a potom kšaftowé řízení a zapisowání jedni druhým statkůw; item nápadowé krewní i příbuzní wedle práw
městských beze wši překážky wrchnosti, držitelůw města Libochowic přerušení a odporůw wšelijakých oswobozeni jsou, i také jistý nápad, kdyby
žádných přátel krewních neb příbuzných nebylo, na wrchnost, obec Libochowskou a záduši wymíněn jest.
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Ovšem nastala bouřlivá doba. Adam ze Šternberka se přidal na stranu Ferdinanda II. a jako místodržící byl
přímo účasten Pražské defenestrace dne 23.května roku 1618. Byl však zachráněn od vyhození z okna a odejel
na libochovický zámek.
V září roku 1619 odtud opouští Čechy. (Monumenta Historica  Antonín Gindela 1. svazek str. 132). K tomu
také dosvědčuje výpověď hraběte Viléma Slavaty.
Ihned na konci září byl Adamův veškerý majetek zkonfiskován Českými stavy. Libochovické panství obdržel
Petr ze Švamberka. Ten jej vlastnil až do památné porážky Českých stavů 12.listopadu roku 1620 na Bílé
hoře. Začala třicetiletá válka.
Po roce 1620 se navrátil Adam ze Šternberka zpět do vlasti a veškerý majetek mu byl navrácen.
Adam ze Šternberka zemřel 10.dubna roku 1623. Panství spravovala jeho manželka Marie Maxmiliána ze
Šternberka.
7.srpna roku 1624 byly Libochovice postihnuty velikým požárem, při kterém vyhořel i kostel, kde se ve věži
působením vysokého žáru roztavily i zvony. Tuto událost dosvědčoval nápis na již neexistujícím zvonu
Václav.

Item piwowar městský na waření piw pšeničných a ječných na samé město a na wybýwání doma a lidem cizopanským, kdežto jim také dělání,
skupowání a prodáwání a mletí beze wšeho ouplatku a (bez) dáwání z nich měřičného sladu a handl we wšelijakém obilí  dědičně a wěčně
propuštěn a k mocnému wládnutí a užíwání utwrzen jest, kterýž jim žádným wymyšleným způsobem odjímán a w něm držitelůw a wrchnosti města
Libochowic nižádná překážka činěna býti nemá,  jehož jest datum w pondělí po neděli Laetare 1. 1591, jakž w sobě to priwilegium se wšemi
jinými wýminkami, punkty a klausulemi šířeji obsahuje a zawírá, stwrzuji, schwaluji a jakoby tuto slowo od slowa wepsáno bylo, obnowuji.
Toho na potwrzení a k dokonalejšímu pojištění já z počátku psanýAdam ze Šternberka atd. pečeť swou wlastní k tomuto listu jistým mým
wědomím přitisknouti a přiwěsiti jsem dal a dožádal jsem se urozených pánůw pánůw
pána Jaroslawa Bořity z Martinic na Smečně, Bílém Oujezdci, Okoři a Malikowicích JMC. raddy, komorníka, místodržícího a dworu JMC.
maršálka w králowstwí Českém, a pána Štěpána Jiřího ze Šternberka na Postoloprtech a Wodolicích, též JMC. raddy a koruny České německých lén
hejtmana, pána bratra mého nejmilejšího, a
urozeného a statečného rytíře p. Wáclawa Widuny Obytecského z Obytec, někdy hejtmana mého panstwí Libochowického a Budyňského, a již nyní
úředníka podkomořího pří deskách zemských w králowstwí Českém,
že jsou wedle pečeti mé tolikéž pečeti swé sobě wšak a budoucím swým beze škody, k témuž listu na swědomí přitisknouti a přiwěsiti dali.
Jehož jest datum na Libochowicích we středu po swatým Martině (12. listopadu) leta od narození Syna Božího tisícího šestistého čtrnáctého.“
(Dle opisu notářem Samuelem Kašparem Tatýrkem z Heldenburku dne 29. ledna 1686 zhotoweného a potwrzeného.)

Nápis na již neexistujícím zvonu Václav.

„Leta Páně 1625 zvon tento slit jest ke cti a chvále
Boží a k poctivosti blahoslavené panny Marie a všem
Božím Svatým, kterýž leta 1624 ve středu po
proměnění Krysta Pána (t. j. 7. srpna) skrze
nešťastnou příhodu ohně k skáze přišel a zase od
Tomáše Fryče, zvonaře v městě Roudnici nad Labem
slit jest nákladem vši obce města Libochovic a všech
ostatních k témuž záduši náležejících, toho času za
dvojí ctihodného kněze Matouše Erynacia, pána
Valentina Svobody hejtmana, pána Floriána Farvusa
důchodního, pána Tana Makovce obročního, pisaře
pána Jiřího Wrány, primasa pána Víta Kunatky,
purkmistra pána Jana Rabuský ho, pána Jana
Harcouna radního.
Samému Bohu bud čest sláva všech svatých Jeho."

V roce 1630 nechává měšťan Jan Harcoun a jeho manželka Anna
ulít nový zvon zvaný Kohout.
V roce 1631 vtrhly sasská vojska na libochovické panství,
drancujíce vše co patřilo katolickým pánům, přičemž 6.listopadu
vypálili Budyni. O osudu Libochovic není nikde psáno.
V roce 1634 přebírá panství syn Adamův, František Matyáš Karel ze
Šternberka. Za jeho vlády řádila válečná řež třicetileté války
nejkrutěji. Libochovice trpěly válkou stejně jako ostatní města a
vesnice Českého království. Mnoho domů ve městě bylo opuštěno,
ale přímá zmínka o kontaktu s válčícími vojsky není nikde uvedena.
Jen letmá je zmínka o zničení vesnice Lhoty (mezi Poplzemi a
Evaní). Lhota již nikdy nebyla obnovena.
V roce 1640 podává hejtman Mikuláš V.Volevský (pravděpodobně
litoměřický hejtman) neúplnou zprávu o škodách hospodářů, kde
uvádí, že v Libochovicích je zničen 1 grunt, dále poznamenává:
„Ačkoliv dosti namále lidí na témž panství doma pozůstává, též s
nic bejti nemohouc, kusu chleba nemají, a co tu koliv se nadpisuje,
tomu všemu v pravdě tak jest, neb vše bedlivě očitně se spatřilo a
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spatřuje." (15. Augusti l. 1640.)
1.října roku 1644 vyplatil radní Vít Kunatka 4 zlatý a 36 krejcarů faráři Hartmannovi jako záduší na další rok.
21.února roku 1646 hejtman libochovického panství Augustin Vilém Hess ustanovil poručníky svých dětí
Karla Matyáše ze Šternberka, budyňského správce Ondřeje Ssutza a libochovické radní Petra Šinovského a
Václava Kochana. A.V.Hess bydlel v Libochovicích v domech čp.57 a 58.
26.července roku 1648 při dobití Prahy Švédy, neuposlechl silně nahluchlý František M.K.ze Šternberka
výzvu švédského důstojníka, aby nevyhlédal z okna. Byl postřelen a na následky zranění 9.srpna roku 1648
umírá.
Panství spravuje jeho manželka hraběnka Ludmila Benigna ze Šternberka.
V roce 1660 zakládá libochovický farář Duchoslav Ignác Mitis první libochovickou matriku.
Následkem vylétávajících jisker ze zámeckého pivovaru se vzňala v roce 1661 zámecká střecha a posléze
chytila radnice a od ní více než polovina města, včetně fary a kostela. Hraběnka Ludmila Benigna ze
Šternberka nechala po tomto požáru znovu vystavět kostel.
2.září roku 1665 došlo k vyrovnání pozůstalosti po Františku Matěji Karlu ze Šternberka mezi vdovou
Ludmilou Benignou a jejími syny Václavem Vojtěchem, Janem Norbertem a Ignácem Karlem. Ludmila
benigna tehdy obdržela mezi jinými i libochovické panství.
V letech 1668 – 1670 se v Libochovicích zdržoval coby stolba Jan rytíř Taaffe.
Panování Ludmily Benigny ze Šternberka na libochovickém panství netrvalo dlouho. (DZ.389 O.17) Dne
21.května roku 1672 prodala Ludmila libochovické a budyňské panství svému synu Václavu Vojtěchu hraběti
ze Šternberka za 25000 zlatých rýnských. Předání této sumy potvrdili dne 6.července 1676 Václavovi
sourozenci.
Václav Vojtěch ze Šternberka nezahálel. 15.dubna roku 1675 potvrdil výsadu cechu krejčovskému,
postřihačskému, soukenickému a tkalcovskému v Libochovicích.
17.dubna téhož roku upravil Václav Vojtěch várečné právo.
Ani Václav Vojtěch ze Šternberka dlouho nevládl na Libochovicích. 6.února roku 1676 prodal libochovické (a
připojené budyňské) panství Gundakarovi hraběti z Dietrichsteina a jeho manželce Alžbětě Konstancii rozené
baronce z Questenberku.
Smlouva o prodeji panství Libochovického a Budyňského ze dne 6.února roku 1676 mezi Václavem Vojtěchem ze Šternberka a
Gundakarem hraběti z Dietrichsteina a jeho manželkou Alžbětou Konstancií rozenou baronkou z Questenberku.
D.Z. 393, K.14.
(překlad K.Prešlová)  první část smlouvy
Český text:
„Roku 1676 posledního dne měsíce července, poté co urozený a velevážený pán Václav Vojtěch, svaté říše římské hrabě ze Šternberka, pán na
Zelené Hoře, Budyni, Libochovicích, Pátku a Drnholci, rada Jeho Milosti římského císaře, skutečný komoří, vyšší přísedící zemského práva a
maršál královského dvora v Čechách, svá svobodná vlastní panství a majetek nacházející se v Království českém ve Slaném a v litoměřickém
okrese podle prozatímní kupní smlouvy, datované ve Vídni dne 6. února 1676, přenechal ke koupi Vaší Excelenci urozenému a veleváženému
pánu Gundackerovi, hraběti svaté říše římské z Dietrichsteinu, svobodnému pánovi z Hollenbergu, Finkensteinu a Thalbergu, Erbschenken v
Korutanech, pánu na panství Sonnberg, Oberhollabrunn atd., atd., rytíři zlatého rouna, současnému tajnému radovi Jeho Milosti římského císaře a
nejvyššímu členu komory a jeho paní choti urozené a velevážené paní Konstancii hraběnce z Dietrichsteinu, rozené baronese z Questenbergu,
dědičce panství v Nepomyšli, Großholleschau atd., protože však k tomu potřebné spisy nebyly po ruce, tedy je zde jejich obsah v současném a
neodvolatelném hlavním kupním dopise zopakován a potvrzen, takto:

Za prvé: Slovutný pán Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka prodal pro sebe, své dědice a následovníky, výše zmínění Vaší Excelenci
panu Gundackerovi, hraběti svaté říše římské z Dietrichsteinu a jeho paní choti Elisabeth Konstanzii, jejich dědicům a nástupcům následující svá
celá zděděná panství v Království Českém ležící v jeho okresích Litoměřickém a Slánském, jako:
1. zámek a panství Budyně včetně starého rytířského sídla Brníkov, avšak zchátralého, a právě tam je toho času dvorec na panství, rovněž město
Budyně včetně předměstí, dále panský pivovar se vším veškerým příslušenstvím a jeho oprávněním, se všemi příslušnými dědičnými domy a
výčepy, včetně následujících obcí jako: Žabovřesky, Břežany, Nížebohy, Přestavlky, Vrbka, Roudníček, Brníkov, Kostelec, se zpustlou obcí Lhota,
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Sedm měsíců po nastoupení nových majitelů Libochovic a panství, 16.září roku 1676, vypadlo majiteli domu
čp.75 (zvaného Pančochův a Pivovarníka), zámečníku, žhavé železo do sousedního hrachového pole. Díky
silnému větru vyhořelo celé město.
V roce 1676 již stály tři městské brány Budyňská (na konci dnešní Riegrovy ulice), Lounská (na konci ulice
Dr.V.Vacka) a Mostecká (mezi kostelem Všech svatých a zámkem). Ve městě bylo 78 domů a 22 domů na
předměstí.
Krátce po požáru dne 28.října 1677 půjčila hraběnka Alžběta Konstancie libochovickým měšťanům 100
zlatých rýnských.
Další rána postihla město v roce 1680, kdy po celých Čechách řádila silná epidemie moru. V matrice je jen
velice krátká zmínka:
„Annus 1680 contagiosus secutus non sunt inscripti, qui in domino, muniti tamen, obiverunt. Requiscant in
pace.“
Česky:
"Roku 1680 následující zápis je o nakažených, které však náš vládce ochraňuje. Odpočívejte v míru."
V roce 1683 bylo započato s přestavbou renesančního zámku, který byl pravděpodobně zničený požárem a
zcela nevyhovující novému panstvu, na nynější zámek barokní. Gundakar z Dietrichsteina zadal stavbu zámku
lobkovickému staviteli Antoniu dela Portovi. Ten na stavbu povolal Vlašské zedníky, což dokazuje zápis o
úmrtí Karla Canderara zedníka z Itálie, který byl pochován 7.dubna roku 1684 na hřbitově sv.Vavřince.
7.června roku 1686 píše notář Samuel Kašpar Tatýrek z Heldenburka městským radním v záležitosti
městských privilegií, které měl nový majitel Libochovic potvrdit. Gundakar z Dietrichsteina však tuto
záležitost nechává nevyřízenou.

, se všemi úroky a dědičnými oprávněními stálými a náležejícími dříve k jmenovaným obcím, dále celní poplatky a mýtné na silnicích u města
Budyně s příslušnými mýtnými pobočkami nebo vedlejšími mýty, dále panské mlýny v Budyni se stoupou a větrným mlýnem (Brettmuhle??),
který leží na řece Ohři, jakož i následující farní kostely, jak ve městě Budyni, Nížebohách, Kostelci včetně filiálních kostelů a kapliček na
hřbitově, všude panskou vrchnostenskou kolaturu,

2. Více: zámek a panství Libochovice, prázdný zámek Hasenburg, se dvěma starými, ale zchátralými rytířskými sídly Evaň a Malé
Vojnice, město Libochovice a následujícími obcemi, jako Dubany, Křesín, Libus (Levousy), Želevice, tolik, kolik náleží k panství Libochovice,
Velké Vojnice, Malá Vojnice, Laukořany, ale jen co patří k panství Libochovice, zpustlou obec Lkáň, Solany, Sedlec, Slatina, Černiv, Chotěšov,
Radovesice, Poplze, Evaň a luční ves Horku, včetně všech trvalých úroků a dědičných oprávnění připadajících městu Libochovice a svrchu
jmenovaným obcím, dále pivovar a sladovnu v Libochovicích a jejich dědičné domy a výčepy, dvorní mlýn v Libochovicích a Křesíně, oba ležící
na řece Ohři, rovněž jeden mlýn v Solanech,  s následujícími farními kostely, jako: v Libochovicích ve městě, ten ale úplně pustý, ve vesnici
Dubany, v Křesíně, v Solanech, v Klapý a Chotěšově (nad kterýmiž kostely jejich důstojný Patribus Societatis Jesu v Chomutově kolaturu činí )
 atd........ pokračování v připravované knize listin a dokumentů.

zámek po přestavbě v roce 1727

Stavba zámku byla zhruba dokončena v roce
1689, kdy Antonio dela Porta dostává poslední
část svého platu za stavbu, 12000 zlatých
rýnských. Zámek byl dokončen, ale u
vedlejších stavení chyběly drobné dostavby a
ještě nebyla zřízena zahrada.
21.ledna roku 1690 nechal Gundakar
z Dietrichsteina vypracovat obšírnou závěť, ve
které se v případě jeho úmrtí bez potomka
mění statut majitele panství na „svěřenectví“,
to znamená, že dalším potomkům bude panství
na základě této závěti svěřeno do vlastnictví.
21.ledna roku 1690 Gundakar z Dietrichsteina
umírá bez potomků.
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Jeho majetek získal do svěřenectví kníže Ferdinand z Dietrichsteina, který převzal libochovické panství a
zámek 8.dubna roku 1690 (DZ.117 II. D.8). Uveden zde byl Karlem Zakardovským ze Sudic na Mšeně a
Meistersdorfu a Janem Štěpánem Rajským z Dubnic na Peruci a Kolozrukách.
Za knížete Ferdinanda se začal stavět panský dvůr, později panský velkostatek (dnešní prostory autobusového
nádraží).
5.června roku 1690 vydal Ferdinand z Dietrichsteina následující nařízení pro Libochovice a libochovické
panství.
Den na to 6.června roku 1690 vydal další nařízení, které se týkalo obou panství, libochovického i budyňského.
Z obou těchto nařízení je vidět, že se kníže Ferdinand od samého počátku věnoval oběma panství a snažil se je
ekonomicky pozvednout.
Dochází k velkému rozvoji ovocnářství v dolním Poohří. Roku 1690 nařídil kníže Ferdinand z Dietrichsteina
svým hejtmanům v Budyni a v Libochovicích, aby zaváděli u všech dvorů pěstování ovoce. Má se při nich
vysazovat každoročně alespoň 100 stromků, dokud všechna volná místa nebudou zaplněna. Každý poddaný
pak je povinen zasadit u svého obydlí pláňata, která mu zámecký zahradník zdarma ošlechtí  a poučí ho, jak
má ovoce dál pěstovat.
Kníže Ferdinand Josef z Dietrichsteina odpouští panství a městu Libochovice kontribuci (poplatky) zbývající z roku 1690.

„ Panstwí (Libochowickému), při kterémž také město srozuměno jest, budiž s tímto oznámeno, že my jim wšem společně polowici od té jejich
restirující kontribucí, která až do posledního (dne) měsíce Martii tohoto běžícího roku 1690 dlužná pozůstáwá, odpouštíme a takowou jsme
důchodnímu pisaři našeho swrchu jmenowaného panstwí Janowi Koníčkowi odepsati milostiwě ráčili naříditi chceme také s tou druhou polowici
poněkud strpení míti, až se ty čase dálejic polepší a podaní skrze dobrou ourodu k lepším prostředkům příjdou, ale wšak toto odpuštění té jedné
polowice jen tak dalece se porozumíwá, když podaní hned, jak přislíbili, za měsíc april a maj w osmi dnech, a za měsíc juni we čtyrech nedělích
odwedou a tak pořád tento a příjdoucí rok s tímto měsíčným wystawením a s těmi dwěma terminy náležitě a pořádně přidržowati budou, jakžto
poručeno bylo. Jestli pak poddaní, jak přislíbili, náležitě a pořádně nepřidrží a měsíčně jejich powinnou kontribucí neodwedou, mají ty celé
restirující dluhy wyupomínány býti w se za ně z důchodů nezaplatí a předce ta militarská exekucí jím na krku se má nechati.
Protož oni se sami odewšech škod a outrat wystříhati a měsíčně pořádně s odwáděním té jisté kontribucí přidržeti mají za to pak odpuštění w jejich
modlitbách za předešlého w pánu odpočíwajícího wysoké paměti knížete we swých pamětích míti mají.
Actum w Libochowicích dne 5. čerwna 1690.
Ferdinand kníže z Dietrichsteina."
Při svém pobytu na zámku v Libochovicích
potvrdil městu výsadu danou mu Jiřím
Popelem z Lobkovic z roku 1591.
V gruntovní knize města Budyně se nachází
dopis ze dne 28.února roku 1691, kde kníže
Ferdinand píše budyňským měšťanům o stavbě
mostu v Libochovicích. Jde o vůbec první
most. Byl postaven ze dřeva a jeho hlavní část
byla pravděpodobně zastřešena.
Do této doby byl v Libochovicích pouze přívoz
zvaný „Marauch“.
V roce 1691 upravil Ferdinand z Dietrichsteina
robotní povinnost podaných. Pro srovnání
uvedeme robotní povinnost z počátku
17.století: (A.Janda – Dějiny stavu rolnického
v Čechách)
„…sedlák, který ,měl 50 str. rolí, konal 78
záhonů (6 a půl dne) robot ženních, při 40 str.

Ferdinand Josef z Dietrichsteina rozkazuje pěstovat na panství
libochovickém a budyňském konopí a len a zároveň přikazuje dříve
usedlým poddaným v míru a pokoji přijmout nové osadníky.

„Také se poddaným otázání činí, proč oni něco od konopí a lenu nesejí a skrze
přediwa jejich žiwnosti nerozmnožují má také každá osada wyswětliti, kteří k
tomu chuť mají a jak mnoho semena za ten prwní rok žádají bude se hleděti jim s
tím pomoci.
Také se přísně připamatují, aby oni s těmi jistými poddanými, kteří by se z
našich druhých panstwí tam osadili, dobře zacházeli, jím wšechnu lásku
prokazowali, je také bez ouplatu tak dlouho w jejich příbytcích chowali, až by
oni swé domy wystawěli, což zdejším poddaným k welkému užitku wznikne neb
tito wšechni nowý poddaní po wyjítí těch třech let na kontribucí a robotách skrze
následující tři leta citedlnou pomoc činiti budou, a po wyjítí pak těch jim we
wšem rowni držáni býti mají pročež oni s těmi nowými poddanými wšelijakým
způsobem a manírem sousedsky zacházeti mají.
Actum w Libochowicích dne 6. junii 1690.
Ferdinand kníže z Dietrichsteina."
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jen 66 záhonů (5 a půl dne), při 30 str. jen 36 záhonů (3 dni), chalupník jen 24 záhony (2 dni) a t. d. Avšak za
Ludmily ze Šternberka robota znamenitě zvýšena.“
Aby ulevil a úplně neožebračil lid na svých panství a zároveň aby nebyl krácen na příjmech upravil Ferdinand
robotní povinnost. Především byl učiněn odhad majetku a polností a stanovena cena celé obce, pak byl
v každé obci ustanoven nový počet statků a chalup. Na statek připadlo 3x více polí než na chalupu. Statek byl
počítán za tři usedlé a chalupa za jednoho, z toho vyplívá, že každý statek měl tolik pozemků co chalupa.
Ovšem statkář musel odpracovat třikrát tolik roboty a zaplatit třikrát tolik úroků nežli chalupník.
Šalamounské řešení !?
V Libochovicích byla tato změna prováděna v roce 1692.
Panování knížete Ferdinanda z Dietrichsteina trvalo až do konce 17.století. V tu dobu počalo město
Libochovice pomalu rozkvétat a hospodářsky sílit.

31.března roku 1700 převzal libochovické panství po knížeti Ferdinandovi z Dietrichsteina jeho syn Leopold
z Dietrichsteina.
Ještě před svým nástupem na panství potvrzuje Leopold dne 25.února roku 1700 městu Libochovice jeho
privilegia.
Již dne 19.dubna roku 1700 byl u dolní, tzv. „budyňské“, brány položen základní kámen knížecího špitálu
Janem Jiřím Norbertem Struncem, hejtmanem libochovického a budyňského panství. Stavbu vedl stavitel Jan
Jiří Lechleithner z Budyně.
Na počátku roku 1700 prodal pan Vilém Václav Kruba městu dům čp.86 zvaný Zelená hora (v domě dříve
bydlel Kryštof Zajíc z Házmburka, dnes se jedná o Černý orel) za 2000 kop grošů míšenských. 21.dubna se
zde konala první schůze libochovického magistrátu. Obec v něm zařídila radnici.
6.května téhož roku začalo hořet v domě Matěje Novotného (nyní čp.60). Shořelo 14 domů a obecní sladovna,
která utrpěla i veliké hospodářské škody. Pravděpodobně kvůli tomuto požáru píše kníže Leopold hejtmanu
libochovického panství 4.září téhož roku dopis.
Dne 6. května 1700 vypuknul požár v domě Matěje Novotného (č. p. 60) a shořelo 14 domů, kníže Leopold z Dietrichsteina píše hejtmanu
libochovického panství.

(přeložila K.Prešlová)
Český text:
„Milý hejtmane! Váš dopis ze dne 26. července jsme dostali a to je to první, co jsme se o tomto požáru dozvěděli. Nyní jsme se celistvě rozhodli,
vytvořit jak na těchto, tak i jiných místech, kde bůh poddané stihne ohněm, takový pořádek, aby žádnému nebylo dovoleno, opět na jiných
pěstovat, nýbrž vždy mezi tím něco prostoru k zahradě zůstane, a těm, kteří museli prostor vyklidit, jiné místo, kde bude možno toto činit, bude
dáno. Těm, kde nebude možno nic činit, můžeme pomoci protipožární zdí, a chceme jim vším jít na ruku, aby se stalo pouze to a oheň ne vždy tak
silně zasáhnout musel, také by měla být natažena šňůra, aby se domy stavěly ve stejné linii, také stodoly nemusely být tak blízko, nýbrž dále za
sebou postaveny, což můžete s polesným, kteréhož zevrubně poučíme, ústně domluvit, jak je třeba to učinit.

Co žádají občané pro tento rok prominout, o tom tento týden lépe popřemýšlíme a buď si škodu sami prohlédneme při našem příjezdu
nebo budeme dále informovat.

Vídeň, 4. srpna 1700
Leopold kníže z Dietrichsteinu.“

VVýývvoojj LLiibboocchhoovviicc ddoo kkoonnccee 1188..ssttoolleettíí

V městském manuálu se píše:
„Leta Páně 1702 dne 5. novembru město Libochovice drželo posvěcení chrámu Páně, na kteréž
nejosvícenějšího Římského a Uherského Krále jmenem Josefa I. s Jeho nejmilejší choti Amalii Vilhelminou,
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též milostivou svou vrchnost J. W. O. K. M. Leopolda uvítali, 6. pak dtto v Šebíně a v bažantnici Kostelecké
střelba držána byla a při ní 106 zajíců, 12 srn, 10 bažantů a 1 veverka zastřeleno bylo. Po objedích pak se ten
vzácný host s celým dvorem do Roudnice na noc odebral. Pán Bůh je sám odevšeho zlého chrániti rač.
Amen."
Městská rada napsala v roce 1707 knížeti Leopoldovi dopis ohledně hrdelních trestů.
15.května roku 1708 byla postavena na náklady Anny Tayzíkové socha Nejsvětější trojice (dnes již neexistuje)
při cestě Mostecké (dnešní Tyršova ulice). Za několik let ji shodil a rozbil silný vítr.

Kníže Leopold z Dietrichsteina umírá v roce 1708 bez potomků. Knížecí stav a Dietrichsteinská svěřenectví
připadla jeho bratru Valteru Xaveriovi z Dietrichsteina. Libochovické panství převzal 26.března roku 1709
(DZ.119 C.24).
Ihned po nastoupení knížete Valtera Xaveria vznesla městská rada žádost o potvrzení městských privilegií.
Kníže Valter tuto žádost odložil na pozdější dobu.
V roce 1709 byla postavena na náklady Anny Tayzíkové, na místě bývalého pranýře, Statue – Mariánský
sloup.
V roce 1714 byla zřízena dvoutřídní škola v čp.18. (u kostela Všech svatých).
Dekretem z roku 1716 povolil kníže Valter městu Libochovice samostatnou volbu starších obecních a
městského písaře.
14.května roku 1717 přijel kníže Valter do Libochovic. Přivítal jej celý magistrát a vojenská jednotka o 50
mužích se zbraní. Radní nakonec knížeti předali dar.
V městském manuálu se nachází zápis ze dne 28.června roku 1717 o jednání rektifikační komise ohledně daně
gruntovní.
3.září roku 1718 bylo zavedena zvláštní úschova všech důležitých listin, které byly městu vystaveny.
Uschováno bylo tehdy u Daniela Petříka, městského písaře, 21 listin. Listiny byly pravidelně prohlíženy,
sušeny a opět ukládány. Již tehdy byly zaznamenány ztráty několika listin.
17.října téhož roku potvrdil kníže Valter obnovenou městskou radu.
V roce 1719 nechala Anna Tayzíková postavit na nábřeží řeky Ohře mezi mlýnem (dnes vodárnou) a starým
mostem sochu Ukřižovaného Krista. Následovala pak stavba soch v pořadí Bolestná panna Marie, svatý Jan

Městská rada napsala v roce 1707 knížeti Leopoldovi dopis ohledně hrdelních trestů.

(přeložila K.Prešlová)
Český text:

„ Nejjasnější Veličenstvo říšský kníže! Nejmilostivější kníže a pane! Vaše knížecí Jasnosti a Milosti!
My chudí Vaši dědičně poddaní přicházíme tímto nejponíženěji v pokorné modlitbě (supplicando).
Takže právě tady asi před 9 týdny bylo chyceno několik cikánů, ženy a muži, a tito do 3 měst rozděleni okresním úřadem, právě tady

však jeden starý muž a 5 žen včetně dětí zůstali, kteří všichni prověřeni a předvedeni příslušným místům, na která také sentence od římského
císařského a královského Majestátu Appellationum Tribunali poslána byla, aby totiž ohlášení cikáni provazem, ženy však uříznutím pravého ucha
a zbičováním potrestáni byli.
Protože pak stejné právě tady skoro již před nepamětnými léty se stalo a tímto toto místo k úřadu od té doby mezi pole poddané k sobě vzali, také
jim přičítány byly, právě tady však ještě několik občanů podle přílohy, jako také pan lesnický mistr (Barthol. Lenik) při životě, kteří pamatují,
v jakém místě jmenovaná justice stála.
Potom a proto se dostává k Vaší hraběcí Milosti naše ponížená prosba, opět na toto místo, kde by jinak nic z Vašeho rozhodnutí nebylo, na hoře
vlevo od Slatinského rybníka se nacházející dovolit zřídit a těmto rolníkům místo tohoto nejmilostivěji přidělit jiný kousek asi jeden nebo půl
korce osevu (není rozhodující) z těchto neobdělaných polí.
Neméně proto, že my občané nemožné tak velké výdaje s obživou těchto (cikánů) tak drahný čas nemůžeme snášet, aby tyto náklady z celé částky
kontribuce jako propter publicum celého panství, lhostejno jak se tomu stalo v sousedství, bylo by dáno, podle něhož se těšíme Vaší milostivé
Deeretation, pro Vaši knížecí milost vždy v modlitbě setrváváme jako
Vaši knížecí jasnosti a milosti nejponíženěji poslušní poddaní
starostové a členové rady.
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Evangelista (na knížecí náklady), sv.Václav, sv.Vojtěch (na náklady děkana Hennigera) a sv.Josef (na náklady
V.J.Tvrzníka). Poslední ze sousoší byl vystavěn sv.Jan Nepomucký v roce 1729.
V jednacím protokole magistrátu města Libochovice jsou v roce 1720 zaznamenána jednání z 16.ledna, kde se
mimo jiné řešilo i odvolání kantora Petra Tvrzníka. 14.února byl v novém jednání opět přijat, ovšem pod
podmínkou čtvrtletní výpovědi. V tomto roce vedlo město vleklý spor s Jezuitskou kolejí v Chomutově o
správu městského špitálu a o lampovní pole. Spor vyvrcholil Jezuitským „zaražením“ příjmu libochovických
hochů do jezuitských škol. Ovšem později město spor vyhrálo.
19.dubna 1720 platilo město vrchnosti 10 zlatých pololetně za svobodný přechod a přejezd všech obyvatel
města přes most pod zámkem.
8.května téhož roku bylo zvoleno 12 osob zvonících proti mrakům (bouřím) a mrazům. K těmto volbám
docházelo i později.
31.května 1720 začal písař Václav Kožíšek zhotovovat a opravovat gruntovní knihy.
Díky městským zápisům ze dne 3.července můžeme dnes porovnat, jaká mzda byla stanovena dělníkům při
žních v roce 1720:
„od žetí žita neb pšenice silnějšího stýbla 10 krejcarů,
od prostřednějšího neb mizernějšího 9 krejcarů (od korce výsevku),
od sekání ječmena 1. řádu 1 krejcar 3 denáry,
ovsa 1 krejcar 1 denár,
denně k stravě 7 krejcarů,
od setí jednoho korce násevku 30 krejcarů.“
Pro zajímavost jsou zde uvedeny i ceny masa v témže roce:
1 libra hovězího masa za 4 krejcary 3 denáry,
1 libra vepřového tlustého 5 krejcarů 3 denáry,
1 libra vepřového hubenějšího 5 krejcarů,
1 libra skopového za 4 krejcary 3 denáry.
26.listopadu roku 1720 požádal pan Buk, „aby jemu pomoc k vystavění statue, neb sochy Ecce homo ke
Klapýmu 1 vědro piva přivařeno bylo, proti sypání 2 věrtelů ječmene“. Bylo mu vyhověno.
9.ledna roku 1721 důchodní Martin Tomášek ze zámku kvůli nějakým neshodám v zápisech (snad
nezaplacení) vyhrožoval, že vytrhá v městské knize listy. Proto se dne 17.ledna celý magistrát odebral na
zámek přečíst panu důchodnímu privilegia daná městu Jiřím z Lobkovic a Ferdinandem I.. On pak
z požadované 1 kopy ze zápisu celých 10 krejcarů slevil a předešlý výrok odvolal.
15.ledna roku 1721 byla schválena žádost Jiřího Hikyše o zřízení dřevěných rour a postavení vodárny (zvané
„Barborky“) pro zásobování městského pivovaru vodou. Do té doby byla voda vožena na voze taženém
dobytkem, který musel být často obměňován. Dřevo bylo objednáno v lese a vodárna se postavila.
18.ledna téhož roku byla učiněna revize staré rychtářské knihy asi z roku 1560 a knihy nové z roku 1693.
4.března roku 1722 byly potvrzeny opisy výsad krejčovskému cechu dané Janem z Házmburka a Václavem
Vojtěchem ze Šternberka.
24.března téhož roku shořel chlív v domě Veroniky Delavosové. Oheň byl včas uhašen.
30.května byla obnovena městská rada. Po staré radě byly zveřejněny dluhy městské, které činily 1817
zlatých. Obyvatelé města byli velice znepokojeni a žádali lepší hospodaření s financemi. 9.června byla
knížetem Valterem vyhlášena nová městská rada.
16.června byla čtena konšelská práva a zvoleni starší radní.
30.června téhož roku byly v nově opravené věži kostela sv.Vavřince uloženy pamětní listiny.
24.srpna roku 1722 se konal pravidelný Bartolomějský jarmark. Po skončeném jarmarku, který trval 8 dní,
byla podána zpráva o jeho výsledku v zasedání rady města. Městský písař Jan Václav Kožíšek zapsal do
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městské knihy, kromě tohoto pěkného popisu i to, že předem hlášených jarmarečníků bylo 128 a předem
nehlášených 182. (Od těch se vybralo 30 zlatých 46 krejcarů  tehdy se za to koupilo 19 strychů žita nebo
tažný valach.) Libochovičtí prodavači v této vybrané sumě nejsou zahrnuti. Nejvíce zastoupeni byli roudničtí
židé (asi 30). Zhandlováno a prodáno bylo 40 krav a 6 koní. Všecky obecní funkcionáři dostali dle své
hodnosti pivo z obecní várky a výběrčí peněžitou odměnu.
Dobrý výsledek jarmarku byl zapit v hospodě při muzice, proto se na jarmarky těšila hlavně mládež.
Pro zajímavost o pestrosti dění v Libochovicích se můžeme díky městských zápisů podívat na Bartolomějský jarmark konaný 24.srpna
1722 :
Zachytil Karel Křenek.

Rada města se připravovala na jarmark již týden předem v v jednání rady dne 17. srpna za mistrovského úřadu Františka Tayzíka a primátora
Jiřího Hykyše. Zvoleno bylo 5 osob radních a 1 obecní starší, kteří budou rozděleni na 3 party a budou o trhu vybírat poplatek z místa (Standgeld)
od kupců, kramářů, řemeslníků a „šmejdířů" a budou dohlížet dodržování správných měr a váh.
Ve městě bylo vybubnováno, že se má každý vodou a žebříkem opatřit, komíny vyčistit, aby nevznikl požár. Každý se má postarat o to, aby se na
rynku nenacházelo nic zbytečného.
Obecním starším se nařídilo, aby šenkýřům připomenuli, že se mají postarat o zásobu piva.
Mladšímu rychtáři se kladlo na srdce, aby v hospodách, kde bude o jarmarku muzika, vybral "musikimpost" 6 krejcarů z každého muzikanta, což
prý zlepšovalo hudební kvalitu.
Nakonec bylo nařízeno oběma rychtářům, že se sice dle nařízení z roku 1676 taškářové (pobudové, zloději) „na škodu lidskou se potulující se při
jarmarcích pasírovati nemají, ale že by bylo dobře, kdyby nějaký vagabund do města se odvážil, aby ho lapili a v arestu ponechali až do příštího
„verbunku"  pak že by se mohl poslati místo městského synka na vojnu za soldáta.“ (Libochovice odváděli obyčejně 2 nebo 3 rekruty za rok).
Dne 24. srpna časně z rána bylo zvoncem z radnice oznámeno, že jarmark začíná. Všude zavládl šum a usilovná práce. Sám radní Kilián Šejba se
pohádal s obecním starším Adamem Berkou k vůli umístění pilníkáře Jana Jiřího Pillera z Úštěku zrovna před domem radního Šejby, který měl
doma kožešnický krám a šenk vína. Nastala hádka, při které Buk Šejbovi vynadal a „pohlavkem ho trachtýrovati chtěl". Buk byl odsouzen do
sousedského žaláře až do západu slunce.
Tato malá epizoda rozrušila jen nejbližší okolí, ale nijak se nedotkla vzorného průběhu a praktickému uspořádání celého jarmarku. Projdeme se
nyní po rynku (náměstí), vedle Mariánské statue a pranýře spatříme 27 krámů roudnických židů, kteří tam mají vyloženo zboží střižní (textil),
obleky a nejvíce však „šmejd" (bylo to drobné zboží jako : hřebeny, nože, struny, mýdlo, papír, rukavice; obchodníkům se říkalo „šmejdaři"). Za
těmi v ulici ku Lounské bráně (nynější ulice Dr.V.Vacka) jsou pláteníci z Roudnice, ze Mšena, Šlapanic, Vobřic, Slaného, České Lípy, Heřmanic a
ze Cvikova. Od statue na Budyňskou bránu (směrem k Černému orlu) jsou perníkáři z Prahy, Loun, Mělníka, Litoměřic, z Pirny ze Saska a jiní.
Opodál na stolech mají vyloženy škrob dvě škrobačky z Prahy. Před rathouzem a v ulici ku bráně mostecké ( dnešní Purkyňova ulice) jsou
železníci a plechaři, za nimi kupci, kramáři a šmejdíři z Pirny a z Drážďan.
Podél domu u rathouzu je 13 domácích pekařských a hokynářských krámů. Proti obecní hospodě vznikl malý shon lidu. Ševcovský tovaryš
František Kyjovský v hospodě trochu přebral, a na rynku zapomněl na přísný zákaz městské rady a zapálil si doutník a nežli se nadál odváděl ho
mladší rychtář do šatlavy.
Minuli jsme „bidélka“ obuvníků, přicházíme ke 3 krámům „rosárníků" z Prahy, Slaného a Křesýna (rosárníci prodávali růžence), ke krámům
"rouškařů" z Drážďan a Žitavy (prodávali závoje) a k „osobníkům" z Lanova (prodávali skleněné zvláštnosti dnes bychom řekli kuriozity). Vedle
jsou „prutlaři'' (košíkáři), stolky „kořenářů", krajkářů. pentlářů, čepčařů (čepičářů), vínkařů (vinařů) ze Staré Boleslavy a Verneřic.
Tu a tam jsou rozestavěné stolky, na kterých místní soukromníci prodávají pečené a vařené maso doma poražených zvířat. Řezníci se tomu
vzpírali, ale rada města rozhodla, že se povoluje, "an ubohý soused se na ten výděleček celý rok troštuje".
Nežli ukončíme naši částečnou prohlídku jarmarku, zastavíme se u perníkářského krámu Josefa Šercla z Prahy. Výběrčí "standgeldu" žádají od
něho snížený poplatek 10 krejcarů. Šercl bručlavě odmlouvá a vzpurně s nelibou chutí hází jen 8 grešlíků"  více že nedá. Výběrčí poručili
doprovázejícím je obecním policajtům, aby mu vzali za 10 krejcarů perníku. Šercl vyskočil přes svůj krám  napřáhl pěsti na výběrčího p.Švába,
vynadal mu do grobiánů a „hundsfutů",  a on že je vladyka pražský a má být od poplatků osvobozen! Za to zhanění dal mu Šváb na pamětnou,
přetáhl ho přes napřaženou ruku úředním loktem, který nosil po jarmarku pod paždí. Ihned také poslal pro rychtářské právo, aby Šercla poučil.
Perníkář Šercl dostal strach, dal za sebe rukojmí Jana Pavlíka, perníkáře z Prahy a sám ujel. Pavlík byl tak dlouho zavřený, dokud Šercl svůj dluh
z Prahy neposlal.
Touto malou zápletkou končí naše prohlídka jarmarku v Libochovicích.
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1.prosince téhož roku nařídila městská rada založit novou městskou knihu s názvem „Mezničná“. V ten čas již
městský písař vedl městské „Polní“ knihy. Tyto knihy byly obdobou gruntovních knih psaných pro vrchnost.
Polní knihy měly 4 díly:
1.díl začínal u kostela a školy (stará čísla 1 – 44) a končí u čp.47. (tenkrát dům Žebrovský). – fol.219,
2.díl začíná od čp.48 (dům Ludmily Leníkové) – fol.226 a končí u domu čp.76. (dům Jandovský obecní) –
fol.444,
3.díl začíná čp.3 (plac a kůlna vrchnostenská Švehařovského (hospodáře F.Švába) – fol.453,
4.díl byl pro obyvatele a jiné, kteří nemají vlastní dům – fol.676.
Mezi lety 1714 – 1723 jsou zavedeny nové gruntovní knihy, které jsou psány dvojmo, pro město a pro
vrchnost. První vyhotovení knihy mělo 3 díly:
1.díl začíná od školy (u kostela Všech svatých) a končí u čp.47, fol 1 – 405,
2.díl začíná čp.48 a končí čp.76, fol.406 – 814,
3.díl začíná čp.77 a končí čp.93, potom začíná čp.3 a končí čp.14, fol.815 – 1223.
Druhé vyhotovení knihy mělo 2 díly:
1.díl obsahuje fol.1 – 595, 43 domů až do čp.63,
2.díl obsahuje fol.1 – 520, 41 domů od čp.64 do čp.93 a od čp.3 do čp.14.
V roce 1722 byla na náměstí u domu zvaném „Zelená hora“ mistrem Martinem Suchým postavena socha
sv.Rocha.
5.března roku 1723 shořel dům Matěje Tayzíka. Na město však plameny nepřešly.
5.října téhož roku požádal mlynář Jiří Vozáb o pozemek obecní za jeho domem (čp.42) na postavení stodoly a
vodárny.
5.září roku 1724 obdržel za odměnu a zdarma sousedské právo ponocný Ondřej Tomášek za záchranu města
před ohněm.
20.září téhož roku odjeli radní Hess, Petříka a písař Kožíšek do Prahy k prokurátorovi Kochovi na radu jak si
nechat potvrdit královská privilegia. 31.října byl na městské radě čten dopis se žádostí o potvrzení městských
privilegií, který byl poté odeslán 6.listopadu do Prahy. Vrchnost, ústy svého hejtmana, ihned na to podala
vysvětlení, proč dosud město nemá potvrzena privilegia od Gundakara z Dietrichsteina, a že potvrzení od
Leopolda a Ferdinanda platilo jen do jejich smrti. Dále vrchnost namítala, že se městu žádné újmy nečiní a na
nové potvrzení od císaře, které by stálo 300 zlatých, město nemá peníze.
Radní vzkázali knížeti Valterovi z Dietrichsteina, že pokud potvrdí městská privilegia z minulých dob, nebude
město žádat potvrzení od císaře. Jelikož však město žádné císařské potvrzení z těchto let nevlastní, lze
usuzovat, že mezi radními a knížetem Valterem došlo k dohodě či kompromisu.

plán města Libochovice z roku 1727  foto.J.Zentner
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9.ledna roku 1725 byla opět obnovena městská rada.
16.ledna bylo na městské radě rozhodnuto, že do pivovaru namísto 32 strychů ječmene na várku dávat pouze
31 strychů. Radní mají platit za mláto místo 2 grešlů jen 3 denáry. Purkmistr a primas mají dostávat mláto
jako deputát. Na téže schůzi byli zvoleni starší radní a obecní sirotčí.
30.ledna si musel cech kovářský, bednářský a kolářský zvolit inspektora. Zvolen byl Václav Tayzík.
6.února dostal cech tesařů, zedníků a kožešníků nařízeno vyzvednout si své artikuly v Litoměřicích.
6.března byl propuštěn úředník z městského špitálu Adam Konvalinka a na místo něho byl zvolen Antonín
Hut.
13.března městská rada odmítla žádost krejčího Václava Germanna na stavbu domu na místě bývalých
městských lázní naproti domu čp.92.
23.března městská rada povolila stavbu zdi mezi děkanstvím a domy Ivana Kunatky čp.23 a 24.
10.dubna byl podstoupen obecní pozemek mlynáři Vozábovi, aby zde postavil dům zvaný Smolovský – čp.42.
Ve dnech 13. A 24.dubna jednala libochovická městská rada s městskou radou budyňskou o společném
postupu na získání potvrzení privilegií.
11.května proběhla úspěšně revize účtů městského špitálu z let 1720 – 1724. V ten samý den byli před
městskou radu předvoláni Kristián Kruba a jeho bratr František Kruba, aby odevzdali spisy města zbylé po
otcích Viléma Václava Kruby a Františka Gebharta, bývalých písařů městských, do městského archivu. Bratři
pod přísahou potvrdili, že žádné písemnosti a spisy nemají.
V týž den proběhla sbírka na kanonizaci sv.Jana Nepomuckého. Každý obyvatel města daroval malou částku.
Příspěvky vybíral Karel Berka a Šimon Stuchlý. Výtěžek činil 10 zlatých a 19 krejcarů. Peníze byly předány
děkanovi libochovické farnosti.
24.května vyslala městská rada Václava Tayzíka a Maxmiliána Hesse do Prahy k notáři Kochovi pro opisy
výsad a privilegií. Též měli zakoupit plavené dřevo.
4.června vyslala městská rada radního Huta a písaře Kožíška za knížetem Valterem z Dietrichsteina do
Mikulova, aby nechali potvrdit městská privilegia. K potvrzení však opět nedošlo.
8.června obdržel cech zednický, pokrývačský a kominický potvrzené artikule z Loun. Inspektorem byl zvolen
Václav Zvěřina.
28.července se v Libochovicích konal slavnostní průvod obyvatel města na oslavu uzavření míru mezi
Rakouskem a Španělskem.
7.ledna roku 1726 se městská rada usnesla, že „že když koliv obec shromážděna býti má, ten den před tím v e
4. hodinu k večeru se na zvonec znamení dá a Vácslavem Moravcem tehdáž také ráno v 9 hodin zvoniti se
bude, který za to patoky obdrží.“
2.dubna vydala městská rada nařízení, že žebráci mají každý pátek odevzdat svůj „výdělek“ do schránky na
radnici a potom jim bude rozdělován podle jejich potřeb.
26. – 27.dubna roku 1726 byly učiněny prohlídky u všech občanů města, za příčinou hledání „podezřelých
knih“. Knihy, které se nesrovnávaly s vírou byly odneseny na děkanství. Co se s nimi dělo dál, není již nikde
zaznamenáno. Jejich rejstřík byl, podle A.Kaubka, dlouho v městském archivu.
Tři dny na to 30.dubna byl před shromážděním celé obce čten patent o svobodě náboženství vydaný 26.dubna
roku 1726.
19.července požádal děkan o „zřízení cimbálu pro bití hodin na výlohy obce, kdežto snešeno, že obec k tomu
svoliti nemůže, poněvadž od dávných časů hodiny vždy na zvon tloukly a že k tomu obecní důchod
nepostačuje.“
V květnu roku 1731 kníže Valter konečně potvrdil městská privilegia.
Přesto v témže roce nechala rada města Libochovic zhotovit žádost o potvrzení výsad k císaři Karlu VI.
I když byla žádost poslána, přece nebyla císaři předložena, neboť město nemá žádné potvrzení vystavené



Historie města Libochovice a okolí, část třetí  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2012

císařem Karlem VI. Je zcela možné, že k potvrzení nedošlo z důvodu, který popisuje notář Koch dne
24.listopadu roku 1732.
Ve městě se od roku 1731 konaly již tři jarmarky.
16.května roku 1733 napadlo v Libochovicích a okolí veliké množství sněhu, druhý den hned roztál.
Dne 4.února roku 1738 vznikl neopatrností šafáře a čeládky v obecním domě požár, při kterém shořely obecní
dvůr a stodoly za městem. Věřící slibovali sloužení mše svaté panně Marii. Po vyřknutí slibu se otočil vítr a
ochránil ostatní stavení ve městě. Od té doby nechávalo město Libochovice sloužit mši svatou
v Chotěšovském kostele u oltáře chotěšovské Panny Marie vždy 4.února. Mše byla spojená s procesím.

Výřez z obrazu požáru Libochovic z roku 1738 od neznámého autora.
Kníže Valter Xaver z Dietrichsteina zemřel 4.listopadu roku 1738. Libochovické panství přebírá 7.dubna roku
1739 jeho nejstarší syn Karel Maxmilián z Dietrichsteina (DZ.123 K.19). Na panství jej uvedl Josef Perga.
Když v roce 1740 žádali Libochovice o obnovení privilegií na jarmarky, museli předložit prohlášení o souladu
města Třebenice, Budyně a Roudnice. (Aby se tam konané jarmarky nekřížily s libochovickými).
Již 19.listopadu roku 1740 potvrdil kníže Karel z Dietrichsteina privilegium dané městu Libochovice Jiřím z
Lobkovic.
Povolení roudnického magistrátu na jarmarky konané v Libochovicích ze dne 27.července 1740.
„My purkmistr a rada knížecího Lobkovického města Roudnice nad Labem, známo činíme vůbec, obzvláště tu, kde by toho důležitá potřeba
ukazovala, že město Libochovice nad Ohří, odtud půl druhé míle ležící od dávných nad paměť lidskou se vztahujících let, vždycky, až do toho času
třech jarmarkův na všeliké krámské zboží, též koňský a hovězí dobytek s obyčejnými freunky a po celý rok každou středu majících týdenních trhů
jsou užívali. K důvěření toho jsme pečeť naší městskou dali.
V městě Roudnici n.L. 27.července 1740  Petr Columbani, primátor, Jan Michael Fochsai, Mikoláš Ripo, Bartoloměj Ullich, Karel Josef Walter,
Štěpán Rix, purkmistr, Wenzel Weisheil, Wenzel Ingwart, Andreas Rom, syndikus.“
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Nastala doba válečná.
V roce 1741 vpadli do Čech Francouzi s Bavory u Chebu, Prušáci u Hradce Králové, Sasové pak prošli skrz
Budyni a Libochovice. 13.listopadu jich bylo v Libochovicích utábořeno na 5000. V okolí pak dalších 20000
vojáků. Jejich hlavním směrem byla Praha. Pochod skrz město trval několik dní. Praha byla dobita
25.prosince. Po dohodě Marie Terezie a pruského krále Bedřicha II.o podstoupení dílu Slezska a Kladského
hrabství Prusku, byl uzavřen mezi Rakouskem a Pruskem mír. Francouzské vojsko bylo v Praze uzavřeno
rakouským vojskem. Ještě nežli se toto stalo, přišlo do Libochovic 30 francouzských vojáků vymáhat peníze.
Dva zde zemřeli  snad byli zabiti. Jsou pohřbeni na hřbitově sv.Vavřince.
V roce 1742 zde pobývalo saské vojsko. Ti v Libochovicích dopadli daleko hůře. Ne bitva, ale nemoc tehdy
zvaná „horká nemoc“ dnes známá jako tyfus, kosila jejich řady. Oběti této nemoci jsou pochováni (protože
byli evangelíci) v Křesíně, 2 v Klapém, asi 60 evangelíků je pochováno na západní straně Házmburka, v okolí
Koštic asi 100 vojáků, velmi mnoho jich bylo pochováno okolo hřbitova sv.Vavřince, u Božích muk a dva též
přímo na hřbitově. Když Sasové konečně opustili libochovické panství, vystřídali je opět Francouzi, kteří
opustili Prahu a utíkali směrem na Litoměřice.
Začalo drancování okolí Litoměřic. Libochovický hejtman Jan Šváb zadržel francouzského posla a odeslal jej
k rakouskému vojsku. Tento čin popudil Francouze a ti začali Libochovicím vyhrožovat. Začalo houfné
opuštění města. První kdo odjížděl byli úředníci se svými rodinami. Obyvatelstvo začalo schovávat a
zakopávat všechny cennější věci. Od vydrancování zachránila město malá příhoda. Francouzské vojsko s 300
vozy drancovalo ovčín v Chotěšově, a někteří již táhli ke Slatině, když zpozorovali zástup lidí stojící na vršku
nad Slatinou a dívající se směrem k Libochovicím. Na jejich otázky odpovídali lidé, že očekávají rakouské
vojsko o síle čtyř pluků jezdců. Francouzi vyslali zvěda na nedaleký vrch Jiřetín, který skutečně zpozoroval
zástup pochodujícího vojska. Podle záznamů v knihách se však jednalo pouze o čtyři setniny, zbytek vojska
dorazil později.
To však stačilo k tomu, aby francouzské vojsko zpanikařilo, co naloupilo v Chotěšově, to ponechalo na místě
a vrátilo se zpět do Litoměřic. Libochovice byly zachráněny.
Druhého dne k Libochovicím dorazily již zmíněné čtyři pluky rakouského vojska. Polní ležení začínalo od
cesty u sv.Vavřince až k šibeničnímu vrchu. Důstojníci byli ubytováni na zámku. Vojsko zde bylo celé dva
týdny.
V roce 1742 opustilo francouzské vojsko Čechy.
Mír však netrval dlouho. I přes uzavřené příměří mezi Pruskem a Rakouskem vtrhl v roce 1744 do Čech
pruský král Bedřich II. Jedna vlna útoku směřovala na Hradec Králové a druhá přes Sasko, které bylo
spojencem Rakouska.
25. – 28.srpna 1744 se konala v Libochovicích velká pobožnost s procesím proti válce. 25.srpna Prušáci dobili
Lovosice, kde pruský král Bedřich nechal pověsit několik vojáků za drancování města.
28.srpna se celé pruské vojsko čítající 30 000 mužů znenadání objevilo u Libochovic. Polní ležení začínalo u
šibeničního vrchu u Radovesic a táhlo se až k Budyni. Stan pruského krále Bedřicha II. stál na vršku nad
Žabovřesky směrem k Chotěšovu.
Několik děl bylo převezeno do Libochovic a po velikém přemlouvání, kdy vojáci chtěli rozbořit vstupní
branku do kostela Všech svatých, byl postaven dřevěný mostek, po kterém byla děla přetažena na hřbitov u
kostela. Vrchní zdi okolo kostela byly zbořeny a děla namířena na most přes Ohři a poplzskou cestu. Obsluha
děl nocovala ve stanech na hřbitově, hejtman pod schody na malý chór. V kostnici pak byli zavřeni zajatci. Ti
si svítili svíčkou připevněnou na lidské lebce.
Druhého dne se na zámku zastavil sám král Bedřich s doprovodem. Téhož dne učinil i obhlídku dělostřelectva
u kostela. Děkan Gallas s třemi kaplany mu přišel vzdát hold, přičemž mezi nimi proběhl krátký rozhovor.
30.srpna se přijel král se svým bratrem Vilémem opět podívat ke hřbitovu.
4.září se pruské vojsko hnulo směrem ku Praze. Mezi Libochovicemi a Budyní bylo narychlo z panských
prken, vozů a vrat sedláků postaveno 18 dřevěných mostů, po kterých vojsko skoro celý den přecházelo.



(A.Kaubek – Děje města Libochovic nad Ohří)
„Král se svým bratrem Jindřichem sejmul klobouk a ptal se po německu, jakého
řádu jsou. Odpověděli, že žádného, nýbrž kněží světští. Jeden z generálů tázal se:
„jací?“ Odpověděli: „Pastýři kazatelové.“ S tím se odebral král se svým
komonstvem na. koních k hřbitovu. Když prohlédl děla, vrátil se po můstku a opět
se kněží ptal, zdaliž jsou Jezuité. Odpověděli jemu, že nejsou. Aby jim však král
rozuměl, přidali, že jsou pastýřové obstarávající opatrování duší. Když s můstku
dolu sjel, zastavil se u školy, zavolal děkana a ptal se ho, zdaliž jest superiorem
(představeným), který jemu odvětil: „K službám Vaší Majestatnosti, jsem.“ „A tito
ostatní kněží “ (okázav na kaplany) „musejí kázati?“ „Tak jest Vaší
Majestatnosti,“ odpověděl děkan, „mám k obstarání dvacet vesnic.“ – „Pod
kterým biskupem stojí?“ Odpověděl: „Pod Litoměřickým.“ Tu poznamenal král:
„A tento jest SachsenZaitz “ (t. j. vévoda SasoZaječicský). „Tak jest, Vaše
Majestatnosti,“ odpověděl děkan.
S tím se král vzdálil jeden důstojník z jeho komonstva sedě na koni děkanovi
rukou políbení posílal. Domníváno, že to byl hrabě Kaiserstein, který z Čech do
Bavor prchl..“.
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30.prosince přihnali pruští husaři asi dvě stě koní, volů a krav a prodávali je v Libochovicích na trhu. Později
přišlo od Poplz asi 5000 pruských vojáků, kteří se ubytovali v zámku a pivovaru. Po odpočinku odtáhli do
Litoměřic.
Válka trvala až do roku 1745, kdy se v okolí Libochovic ještě stále zdržovalo saské vojsko. V Libochovicích
byl jejich velitelem generál Jan Krištof z Mikvic a to od vánoc do května.
Když se polský a saský král 3.ledna roku 1746 vracel z Prahy do Drážďan, přespal spolu se svou družinou
čítající 80 koní, a hrabětem Brühlem na děkanství. Za svoji pohostinnost byl děkan Gallas do Drážďan pozván
na královský dvůr do Drážďan, kde obdržel darem prsten za 500 zlatých a porcelán v hodnotě cca 800 zlatých.
Válka skončila.

Na poli u Žabovřesk nechali oběšeného husara,
který byl pak sedláky na tom samém místě
pohřben. Pravděpodobně ze ziskuchtivosti
zatkli Prušáci několik obyvatel Libochovic.
Mezi zatčenými byli i Jan Antonín Šváb,
hejtman, Josef Preczan, knížecí důchodní a
Tobiáš Kreczmer, kontribuční písař. Zatčené
odvedli do Litoměřic, kde je osm týdnů drželi,
snažíce se z nich získat peníze. Hejtman Šváb
po tomto vězení těžce onemocněl.
Praha se vzdala pruskému vojsku bez boje.
Král Bedřich zde ponechal 10000 mužů a táhl
k Táboru. Nenadálá posila saského vojska však
donutila Prušáky se stáhnout. Posádka
ponechaná v Praze ustupovala přes Budyni a
Libochovice.

Popis způsobu obnovení městské rady: (A.Kaubek – Děje města Libochovic
nad Ohří)

„Při obnovení takovém scházejí se všichni dosavadní radní a děkují se z úřadu
před celou obci u přítomnosti panství hejtmana, pak se o půl deváté hodiny
odeberou do kostela, zde se zpívá Veni sancte spiritus, pak následuje mše a
modlitba k svatému duchu, potom se do radnice vrátějí a tu se čte obnovení raddy
od knížete vydané u přítomnosti hejtmana a děkana, pak se noví radní v pořádku
zase do kostela navrátějí, kdežto se drží Te Deum, při kterém se se všemi zvony
zvoní. Požehnáním se pak celá slavnost skončí….“

Z roku 1745 se zachoval popis způsobu
obnovení městské rady.
V témže roce nechala obec pro svůj pivovar
vyrobit nový měděný kotel, starý byl již
v provozu 200 let, který byl 28.října posvěcen
páterem Podhorským.
V témže roce byli z Českých zemí vypovězeni
židé za jejich nekalé „kšefty“ za války. Z Prahy
dorazilo do Libochovic povícero bohatých
židů, kteří zde též zemřeli. Místní židé svůj
majetek prodali, kdyby snad museli odejít, ale

ale vše nakonec zůstalo ve starých kolejích. Židé pak svůj vlastní majetek drážeji kupovali nazpět.
V městských spisech nalezneme i obecní usnesení ohledně královských privilegií z roku 1747.
8. února roku 1750 vyšlo nařízení kvůli „přemnožení“ vrabců (každý důvod pro výběr daní byl dobrý), že
každý hospodář je povinen určitý počet vrabců buď odvést, nebo po jednom krejcaru za každého
neodvedeného vrabce zaplatit.
Velice kuriózním způsobem se s touto daní vyrovnala vesnice Horka, o níž se dodnes říká, že je jedinou obcí v
Čechách, kde nežijí vrabci. Ovšem to není pravda Na knížecí doporučení císařská kancelář osvobodila tuto
malou obec od vrabčí daně zajímavým způsobem. Úředně vyhlásila zjištění, že na Horkách se vrabci vůbec
nevyskytují.



VRABČÍ DAŇ.  Karel Křenek.
Daně jsou tak staré, jak staré je lidské pokolení. Vrchnosti všech dob vedle své otcovské péče o své milé poddané, vymýšlely nejrozmanitější daně.
Již Říman za doby císařů těžce nesl značnou daň stříbra za hezkou otrokyni. Předkové naši vedle daní vrchnostenských museli platiti daně státní,
tak zv. kontribuce, daně vojenské (militare ordinarium a extra ordinarium r. 1708), daně z hlav a daně třídní. Roku 1697 vypsána byla daň z čepců,
krajek, paruk, copů a ze „zlata a stříbra nesoucího" atd.
R. 1736 museli poddaní platiti na svatební present 1) Marii Terezii. Stavové čeští odhlasovali, že se pro ní má sebrati v Čechách 5000 dukátů, které
má odevzdati ve Vídni s blahopřáním nejvyšší purkrabí Šafgoč,  vedle toho má se dle usnesení sněmu sebrati v Čechách na vypravení svatebního
veselí 90.000 zl. Zap ve své „Kronice" píše: „Obojí tuto sumu hradili stavové čeští a panstvo z vlastního měšce, aby poddaní obtěžováni nebyli“.
Ale z městských knih v Třebenicích jest nad slunce jasnější, že to zaplatili poddaní sami. V Libochovicích zaplatilo se z každého 1 strychu (korce)
pozemku 2 kr. (asi 12 haléřů).
Snad za tento present starala se „Její CísařskoKrálovská milost ze „zemomateřské“ péče o své „milé poddané". Za její vlády provedla roku 1784
rektifikační komise přeměření a řádné přidělení pozemků. Praví se, že je to pro blaho poddaných, ale hlavní účet byl nadělati více robotníků a kde
jaký kousek byl nezapsaný, přitáhnouti kontribucí 2). Kontribuce od tohoto dobrodiní rektifikační komise více vynášely. Kontribuční plat z 1
usedlého (na Libochovicku asi 64 strychů) ustanoven na 60 zl. ročně (204 Kč).
Velkou panovnickou péči projevila Marie Terezie vydáním rescriptu 3) dne 22. listopadu 1749, kterým zavedena byla „vrabčí daň“.
V rescriptu onom po obřadné titulatuře 4) čteme : „Chtíce vší nesnáz a škodu od svých věrnoslušných poddaných a vasalů dle nejvyšší své
možnosti nejmilostivěji odvrátiti, Její Milost Císařská pohnutou se viděla, patříce dobrotivě na to, že síla a množství škodlivých vrabců na osení a
na zrně, jak v stodolách, tak na sejpkách a polích rok od roku velikou škodu působí a ubohýho rolníka a kontribuenta ztenčuje, k zahubení a
posloupné vykořenění podotknutých vrabců jisté Modalitates neb způsobnosti uvésti a zmístniti a tak dle znění oného pod datum z Vídně dne 22.
měsíce listopadu 1749 na nás prošlého rescriptu nejdobrotivěji resolvovati a k publikování 5) poroučeti jest ráčila, že
Předně : V tomto království Českém jeden každý usedlý sedlák v kraji neb na rovině země 12,  v polovičních horách 8,  a ve vyšších horách 6
vrabčích hlav odváděti mají. Vedle toho v městech z každého domu „v zavřetí bran" 6 vrabčích hlav a z domu na předměstí 12 vrabčích hlav
zaopatřovati se musí“.
Tak v Libochovicích v městě hrazeném odváděl Antonín Hut co domácí pán 6 a Václav Jablonka z domu svého na předměstí 12 vrabčích hlav. V
dalších odstavcích rescriptu jsou. prováděcí nařízení a různé pokyny.
Odvádění vrabčích hlav má se stávati dvakrát v roce a to v měsíci červnu, když vrabci hnízdí a v prosinci, kdežto jsou vyrostlí a sem a tam do
obydlí a do stodol se skrývají.
Vrabčí hlavy odvádějí se představeným v obcích, kteří o tom sestavují tabelly a předkládají je ustanoveným krajským vrabčím komisařům, před
kterými při visitaci 6) se pro jistotu vrabčí hlavy spalují.
Kdo není s to předepsaný počet ptačích hlav dodati, musí za každou neodvedenou vrabčí hlavu zaplatiti 1 krejcar pokuty ve prospěch místních
chudých.
Kdyby se ukázalo, že by vrabci po několika létech tuze scházeli, tak se dle okolostojičnosti ta vyměřená částka odvedenu majících vrabců zmenší.
Ke konci rescriptu uvádí se že obyvatelé. bydlící na horách, kde žádní vrabci nejsou mohou od této daně býti osvobozeni, ovšem když to krajští
hejtmané za dobré uznají.
Této výhody použila Libochovická vrchnost pro svou vesnici Horka, ležící asi hodinu cesty od Libochovic na mírném lesnatém návrší. Vymohla si
z protekce od krajského hejtmana v Litoměřicích, že je zbavena odvádění vrabčích hlav protože na Horkách žádných vrabců není. Úředně se to
prohlásilo a z Horek se stala přírodnická zvláštnost.
Roku 1833 napsal Bohumír Sommer ve své jinak velice cenné „Topografii Čech“, že Horka jsou pozoruhodnou přírodnickou zvláštností, že tam
totiž nejsou vrabci a že žádný z tamních obyvatelů se nepamatuje, že by tam byl někdy jednoho vrabce viděl. Zpráva tato opisovala se z jedné
cestopisné knihy do druhé, až na naše časy. Úředně se to vyhlásilo. tak to muselo být pravdou !
Vrabci horečtí si však tohoto výhostního úředního spisu nevšimli a žijí tam a žijí spokojeně jako kde jinde. Zdá se, že tato vrabčí daň se dlouho
neudržela. Jistě že za císaře Josefa, který byl nepřítelem obmezování osobní svobody, se obmezování „vrabčí svobody“ také zastavilo.
1) dar
2) daň pozemková (berně)
3) listina od panovníka
4) oslovení
5) resolvovati  rozhodnouti ; publikování  uveřejnění.
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18.listopadu roku 1754 vzešel v platnost patent o počtu radních v městech, a sice 1 rychtář, 1 syndikus a 8
radních.
17.června roku 1755 přednesli měšťané na magistrát stížnost o porušování jejich práv.
V roce 1756 začala sedmiletá Pruskorakouská válka.
Král Bedřich II. napadl Sasko, které očekávalo pomoc od Rakouska. Dočkalo se jí.
V září téhož roku bylo u Budyně rozloženo vojsko rakouského polního maršálka Browna, který 30.září
přesunul své pozice a položil se mezi Lovosice a čížkovickým rybníkem. Proti němu táhlo pruské vojsko přes
Paška pole a Klešovku a obsadilo návrší u Bílinky, vrch Lovoš a Radosický vrch.
1.října udeřilo 30 škadron Prušáků na rakouské jezdectvo stojící mezi Lovosicemi a Sulejovicemi. Začala
bitva u Lovosic. Útoky rakouských vojsk na Lovoš byly bez výsledku. Prušáci nakonec podnikli útok na
město Lovosice, které bylo srdnatě bráněno a teprve až když stálo v jednom plameni bylo rakouským vojskem
opuštěno. Bitva skončila v 15.00 hodin porážkou císařského vojska.
Záznamy z těchto let nejsou v Libochovicích téměř žádné, ale představímeli si, že vzdálenost od Lovosic je
necelých 17 km pak zde v Libochovicích musela být slyšet válečná vřava a každý výstřel z děla. Město zajisté
trpělo pohyby vojsk v okolí.

Plán ležení rakouských vojsk u Budyně a Libochovic v roce 1756 před bitvou u Lovosic
V červnu roku 1758 prošlo městem pruské vojsko, které za sebou spálilo krytý most postavený za knížete
Ferdinanda z Dietrichsteina a panskou sýpku za městem směrem k Dubanům.
Válka opět zasáhla zdejší krajinu v roce 1759, kdy 19.dubna byla Prušáky vypálena Budyně nad Ohří.
Libochovice měly šanci se od podobné pohromy osvobodit, což též učinilo. Prusové žádali výpalné 3000
tolarů. Když úředníci a děkan uprchli z města, chopil se shánění peněz kaplan František Makovička, který
sebral od kaplana Olivy a měšťanů 3924 zlatých 22 krejcarů a 3 denáry. Od židů vybral na 800 zlatých.
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Dohromady zaplatili na výpalném 4724 zlatých 22 krejcarů a 3 denáry. Musel se však zavázat na svou čest, že
peníze budou všem od města navráceny.
V roce 1760 byla sepsána žádost k císařovně Marii Terezii ohledně městských privilegií.
7.ledna roku 1761 byla předvolána celá obec ohledně vrácení výpalného z roku 1759. Rozdělení vrácených
částek bylo potvrzeno krajským hejtmanem baronem Rajským.
Ze dne 3.dubna téhož roku se dovídáme o cenách mydlářských výrobků:
l libru svíček s bílými knoty za 14 krejcarů,
1 libru mýdla za 12 krejcarů.
Z 20.dubna pochází i počet rodin a osob, které byly tehdy městem nahlášeny ke krajskému úřadu
v Litoměřicích. Libochovice měly v roce 1761 106 rodin a celkem 332 osob.
24.dubna obdržel knížecí hejtman Hnědec obligace města na 600 zlatých.
27.dubna se u Libochovic rozložil Thürheimovský pluk pěchoty. Zdá se, že Libochovice měli delší čas svou
vlastní vojenskou posádku. 15.května zde byl vyhlášen tzv. „generalpardon“ pro zběhy od Thürheimovského
pluku.
4.května povolila litoměřická konzistoř a 29.května pak kníže Karel z Dietrichsteina stavbu židovské
synagogy, která byla v rozvalinách.
9.června byla navržena cena pro žně.
12.června měl podle výměr městský špitál 45 korců 3 věrtele a 2 čtvrtce pozemků v ceně 1850 zlatých.
17.června byla podána žádost o snížení odvodů pro vojenské zásobování.
Ze zápisů Daniela Zvěřiny se o roce 1761 dovídáme různé zajímavé zprávy o dění ve městě.
V tomto roce musel každý obyvatel za korec pole odevzdat 6 žejdlíků magacinské mouky a město odvedlo
123 korců ovsa a 242 centů sena.
4.prosince složili přísahu František Bruno Leník a Matěj Kušička coby zvolení policejní revizoři.
Zajímavá je též informace o počtu řemeslníků a druhů živností v Libochovicích v roce 1761.Byli zde:
1 ranhojič, 4 řezníci, 5 pekařů, 2 mydláři,
1 perníkář, 1 zámečník, 2 truhláři, 2 sklenáři,
6 krejčů, 1 řemenář, 2 sedláři, 3 zedníci,
3 kováři, 1 kolář, 14 ševců, 2 tesaři,
3 kožešníci.
Ve městě žilo tehdy 332 osob (cca 106 rodin)
V roce 1762 byli Prušáky zajati primas Libochovic Václav Stuchlý a knížecí vrchní Václav Hnědec z důvodu
nevyplacení výpalného. Byli odvezeni do vězení ve Freybergu. Později však byli propuštěni, neboť Václav
Stuchlý byl primasem až do roku 1764.
V roce 1763 byl dojednán smír, při kterém Rakousko, (vlastně České království) přišlo o větší část Slezska a
Kladsko. Skončila Sedmiletá válka.
Libochovičtí měšťané si dne 29.října roku 1767 vypůjčili od prokurátora provinciální servitů P.Kasimira
Maria Stolla peníze v částce 5000 zlatých, za čež složili v zástavu 219 strychů a 2 věrtele obecních pozemků
(městská kniha B.fol.652). 3.listopadu si opět vypůjčili tentokráte 1000 zlatých (městská kniha B.fol.656).
Obligace podepsali Karel Hampacher purkmistr, Daniel Filipp Stuchlý primas, Mat. Hartmann, Jan
Edelmann, Ant. J. Leník, Josef Vojtěch Delavos, Ondřej Tomáš Oliva, Jan Fiedler, Vojtěch Černý radní, M.
Šulích starší.
Peníze byly mezi měšťany rozděleny a po krátké době opět vráceny do náboženského fondu.
Císařovna Marie Terezie vydala 13.srpna roku 1775 patent, v němž je dovoleno se sedlákům vykupovat se
z roboty. Z nepochopení tohoto patentu začaly vznikat selské bouře. Na libochovickém panství byla robota na
základě patentu upravena.



A.Janda – Dějiny stavu rolnického v Čechách
Listina, ve které je na základě patentu Marie Terezie ze 13.srpna roku 1775, upravena robota na Libochovickém panství. (zkráceno)

Výkon roboty:
„Způsob roboty stává se totiž: začátkem rána mají robotníci přicházeti a při západu slunce odjížděti. K obědu robotníkům jsou jim denně při
sklizení sena a o žních 2 hodiny, totiž půl hodiny k snídani, 1 hodina k obědu a půl hodiny k svačině prominuty, ostatní čas ale jen I hodinu v
poledne, pak při tažném dobytku 2 hodiny v poledne k nakrmení skrze celé léto dovoleno.
Sedláci při dalekých cestách se spřáhnou.
Kdyby robotní poddaní chtěli za robotu platiti, stane se to jen výminečně.
V čas připadlých svátků vánočních, velikonočních a svatodušních, pak o t. zv. Douškách, jakož i v den sv. Trojice, o posvícení, každému sedláku a
chalupníku vrchnost 5 dni z pouhé milosti odpouští.
Když hospodář zemře, stavbu koná, nebo mu dobytek zajde, jest mu 14 dni roboty milostivou vrchnosti propuštěno. (Jinde se tak nedělo!) Mimo
roboty nekonají poddaní žádných jiných služeb, mimo mlatu za míru od domkářů, a pak poselné.
Odměny za robotu se dávají:
Při senoseči všem chalupníkům, kteří kosí, půl sud piva, pak každému denně 1 bochník chleba 1 libru. V sekání ječmene každému chalupníku
denně 1 žejdl. piva, 1 bochník chleba, 1 a půl libry, a pro 15 osob k jídlu po I mázlíku pšeničné mouky, 1 mázl. hrachu, 1 mázl. krup, 1 žejdl. soli,
1 libru másla a 4 žejdl. mléka a pro 5 osob do polévky 1 bochník chleba k rozkrájení vydán.
Pak při lovení rybníků a při vinobraní, kteří víno lisují, každému robotnému chalupníku k tomu nařízenému denně půl mázu piva a 1 bochník
chleba 1 a půl libry se pasíruje. Podobně ve žních pěším dělníkům denně 1 boch. chleba 1 libru a pro 20 osob jako sekáčům ječmene, vydávati.
Mlatcům z mlatu míry obyčejné 16tý strych; avšak jen tak dlouho, jak milostivé vrchnosti bude libo, a mlatci se věrně zachovají (nebudouli totiž
krásti!), 12tý strych se vydá.
Ku stříhání ovcí mají se poddaní dostaviti; od stříhání starého kusu dobytka 3 den.  nebo půl kr., a na jaře z každé ovce 1 a půl den. neb čtvrt kr.
vyplaceno bude.
Stalo se v Libochovicích jménem vrchnosti Jan Laad, vrchní."
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V roce 1776 byl na příkaz Karla Maxmiliána z Dietrichsteina postaven nový krytý dřevěný most přes Ohři.
Stavitelem mostu byl tesařský mistr Tomáš Zeman.
Válečný konflikt se opětovně plně rozhořel v roce 1777. Po smrti knížete bavorského Maxmiliána Josefa na
konci roku 1777 mělo Rakousko zdědit Dolní Bavorsko. Tomu oponovali pruský král Bedřich II. a kníže
saský také Bedřich. Pruský král napadl Čechy od Náchoda, pruský princ Jindřich od Hanšpachu a Rumburka a
saský generál Platten se v srpnu roku 1778 utábořil s vojskem u Lovosic. Princ Jindřich obsadil Litoměřice,
Teplice a Ústí nad Labem. Pruští husaři zajížděli až do Budyně. Jindřich nařídil generálu Plattenovi táhnou
přes Budyni na Prahu, cestou zahnal vojsko rakouského generála Sauera. Nejvyšší rakouský generál Laudon
mu však poslal posily a pruští husaři byli zahnáni zpět do Budyně.
V roce 1778 spálili v Libochovicích Prušáci nově postavený krytý dřevěný most přes Ohři, postavený na
příkaz Karla Maxmiliána z Dietrichsteina. Po spálení mostu žádali libochovičtí převozníci o zvýšení platu, ale
městská rada jim nevyhověla.
13.září 1778 se princ Jindřich s vojskem položil u Čížkovic. Ležení zasahovalo až k Libochovicím. (V
libochovické matrice se zachoval zápis o pokřtění Jana Radnického z pruského pluku Vitzthuma, položeného
u kostela sv.Vavřince v září roku 1778.)
Generál Laudon se však dne 20.září přesunul s vojskem ke Straškovu. Ležení zasahovalo od Roudnice
k Martiněvsi. Další generál Otto táhl ke Kadani, generál Sauer vystavěl ležení u Loun, generálové Nugent a de
Vins táhli proti Litoměřicím.
Zde na Litoměřicku se měla odehrát hlavní bitva. K té však nedošlo. Princ Jindřich se stáhl do Slezska a po
něm 15.října opustil Čechy i král Bedřich. 7.března roku 1779 bylo podepsáno příměří a 18.května mírová
smlouva. Díky této válce se počala na místě vesnice Kopisty stavět pevnost Terezín.

Z tohoto nařízení je patrné, že si na libochovicku sedláci naříkat na robotu nemuseli a neměli ani důvod se
bouřit.
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Knížecí dekret povolil v roce 1779 s ohledem na škody způsobené válkou s Pruskem odklad odvedení osepu a
úroků.
V roce 1780 nařídila vrchnost, že všichni podaní musí zasadit po deseti ovocných stromech ve svých
zahradách při domech a to opakovaně po několik let. Tím docházelo k dalšímu rozvoji ovocnářství.
20.prosince roku 1781 přebírá panství od Karla Maxmiliána z Dietrichsteina jeho syn Jan Karel kníže
z Dietrichsteina a Proskau. (DZ.604 F.28)
6.března roku 1781 rozhodla městská rada o podání žádosti, podle prošlého patentu císaře Josefa, o konsens
ke knížeti Janu Karlovi.
V roce 1781 si jistý Jan Hejl přivlastnil v Radovesicích lado u šibenice, rozoral je a osel. Lado vždy patřívalo
městu Libochovice jako místo popravčí. Libochovický vrchní si proto J. Hejla povolává do Libochovic.
Nakonec vše skončilo dohodou, že lado může obdělávat.
5.února roku 1783 udělil císař Josef II. Libochovicím výsadu stvrzující všechna privilegia a svobody tržní od
všech bývalých majitelů města, (kromě povýšení Libochovic na město z roku 1560).
28.února roku 1784 vystoupila řeka Ohře z břehů a záplava nadělala veliké škody. Hladina stoupla o 5 metrů.
Dvorní dekret ze dne 19.prosince roku 1785 nařídil zřízení regulovaných magistrátů ve městech a bylo
nařízeno, že roční náklad na takový magistrát činí nejméně 450 zlatých.
V roce 1786 měla městská rada pouze 4 členy, další dva zemřeli v roce 1790 a 1791. Přesto městská rada
fungovala i ve dvou lidech.
17.prosince roku 1787 se v Libochovicích narodil Jan Evangelista Purkyně.

Libochovice velice utrpěly touto válkou stodoly, sýpky, sklepy a pokladnice byly vyrabovány. Pevný most
přes řeku Ohři byl spálen. Na jeho místě byl postaven dřevěný most, který se vždy na jaře, při tání ledu,
rozmontovával.

Dřevěný  rozebírací  most postavený po roce 1778
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V roce 1788 prodala městská rada radnici (dnešní Černý orel) čp.86 Janu Kryštofovi Bauerovi za 1050 zlatých
a radnice byla přemístěna do domu čp.10 (dnešní střední škola), kde byl i městský pivovar.
S odvoláním na dvorský dekret ze dne 23.září 1789 byl za přítomnosti vrchnostenského komisaře
Kržkovského dne 13.října zvolen za obecního představeného Jan Bělohorský. Ten však do úřadu nenastoupil,
a tak se zřízení regulovaného magistrátu, povoleného městu v roce 1790, na delší čas zdrželo.
26.dubna 1791 bylo dvorským dekretem Libochovicím definitivně povoleno zřízení regulovaného magistrátu.
Zřízení magistrátu bylo podmíněno splacením městských dluhů. Ty byly zaplaceny odprodáním obecních
pozemků:
(povolení ze dne 9.října 1791 č.29523)

„75 jiter 602 9/12 čtv. polí za . . . . 7844 zl. 20 kr.
17 jiter 107 čtv. luk za . . . . . . . . . 3586 zl. 45 kr.
1 d. 1 jitro 170 čtv. pastvin za . . . 13 zl. 7 kr. 2 d.
a 1 jitro 495 čtv. porostlin za . . . . 301 zl. 52 kr. 2 d.
dohromady za . . . . . . . . . . . . . . .. 11746 zl. 5 kr. 1 d.

pak proti odvádění roční činže z polí ve 3 třídách po 3 zl., 2 zl. 30 kr., a 1 zl. 30 kr., z luk ve 3 třídách po 3 zl.
30 kr., 3 zl. a 1 zl. 30 kr., z pastvin po 30 kr. a z porostlin po 1 zl. z jednoho korce výsevku,  licitačním
protokolem z dne 22. listopadu 1791 u přítomnosti c. k. krajského komisaře p. Bienenberga, vrchnostenského
purkrabího Antonína Nováka, purkmistra Karla Hampachera, syndika Jana Bělohorského, pak representantů
Františka Dvořáka, Jana Čejky, Vácslava Žáka, Vácslava Němce, Jana Štětiny, Josefa Krejného, Frant.
Dominika Stuchlého početvedoucího v dražbě veřejně prodáno…“
V roce 1791 se stavěla nová škola, (vedle kostela Všech svatých).
Přes to všechno se s zřízením reg.magistrátu moc nepospíchalo (ostatně to je dodnes v Libochovickém
magistrátu zvykem). Proto dne 8.května roku 1792 podalo 33 libochovických měšťanů písemný dotaz městské
radě proč tomu tak je. 11.května obdrželi odpověď.
V následující schůzi dne 13.května odvolalo 7 měšťanů svůj podpis na podané žádosti a dalších 26 se proti ní
ostře postavilo. 25.května se proti nim postavilo 15 měšťanů, kteří patřili k těm co žádost podali a žádali o
satisfakci. Prostě se to na libochovické radnici mlelo od nepaměti.
23.března roku 1793 obdržela městská rada dopis s návrhem na řešení situace od vrchního libochovického
úřadu:
Na tento odpovědělo na návrh J.Bělohorského libochovické měšťanstvo dopisem ze 7.dubna.
Tyto zprávy a dopisy se nacházejí v magistrátním protokolu z roku 1792 – 1793.
V roce 1796 byla od císaře Františka I. potvrzena městu Josefínská výsada.
Potvrzení Josefínské výsady císařem Františkem I. ze 7.prosince roku 1796.

(přeložila K.Prešlová)
Český text:
„My František II. z boží milosti zvolený římský císař, vždy rozmnožitel říše, král německý, maďarský, český, dalmátský, chorvatský, slavonský,
haličský, vladiměřský a jeruzalémský, arcivévoda rakouský, vévoda burgundský a lotrinský, velkovévoda toskánský, velkokníže sedmihradský,
vévoda milánský, mantovský, parmský, pokněžněný hrabě habsburský, flanderský, tyrolský atd. atd.

veřejně oznamujeme a uznáváme tímto dopisem každému, že nás obec knížecího města Dietrichsteinů Libochovic litoměřického okresu
v našem dědičném království českém nejmilostivěji požádali, abychom ráčili od našich nejctihodnějších předků jim propůjčená a Milostí
nebožtíkem naším nejctěnějším panem strýcem císařem králem Josefem Druhým naposledy potvrzená privilegia potvrdit také z našeho nejvyššího
místa. Když jsme tedy tuto nejponíženější žádost milostivě potvrdili, s rozvážnou snahou, dobře míněnou radou a správným svědomím tato
privilegia, která včetně vrchnostenských obdaření v konání jarmarků a dobytčích trhů, totiž za prvé ve středu uprostřed půstu, za druhé na svátek
sv. Bartoloměje, za třetí na den sv. Michala a za čtvrté ve středu po sv. Martinovi, potom k obvyklému středečnímu týdennímu trhu je oprávněno,
avšak salvo jure regio, dominicali et cujuscumque tertii, a pokud se řečené město Libochovice nachází v jejich zvyku a vlastnictví, také s našimi
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Na to, že město dne 26.dubna 1791 obdrželo povolení ke zřízení regulovaného magistrátu se jaksi
pozapomnělo a proto bylo rozkázáno odevzdat pravomoce vrchnosti nebo nejbližšímu zřízenému magistrátu.
Obec rozhodla podat stížnost na vyšší místa. Kvůli této záležitosti odcestoval do VídněAntonín Leník.
Jednání ve Vídni dopadlo pro Libochovice dobře. Jeho Veličenstvo císař František I. dekretem ze dne 7.ledna
1799 č.643 rozhodl městu ponechat pravomoce a zřízení regulovaného magistrátu má být provedeno.
Nově pracující magistrát zahájil činnost na konci roku 1799. Skládal se z purkmistra, z jednoho zkoušeného
radního a dvou nezkoušených radních.

nyní stávajícími zákony o následnictví a náboženské toleranci a jinak nynější a budoucí zemskou ústavou nejsou v rozporu, s výhradou, tyto podle
času a okolností rozmnožit, zmenšit nebo zcela zrušit a proti tomu, že v neděli nebo zasvěcený svátek konané trhy se mají konat v nejbližší
předcházející nebo následující den, nejmilostivěji potvrzujeme. Tímto vědomě a podle tohoto dopisu jako panující král český míníme, ustavujeme,
řídíme a chceme, aby tato privilegia, jak dosud tak i nadále bez jakékoli újmy platila a zůstala. A přikazujeme tímto všem našim dosazeným
vrchnostem, obyvatelům a poddaným, jakékoli jsou vážnosti, stavu, úřadu nebo charakteru jaké v našem království českém jsou, zejména ale naší
královské gubernii tímto nejmilostivěji, aby jmenované město Libochovice v jeho nyní námi nejmilostivěji potvrzených privilegiích a svobodách
náležitě chránila, nic proti nim sama nečinila ani jinému nedovolila takto činit, aby se tak vyhnuli našemu těžkému trestu a nemilosti.
To myslíme vážně.

Pro potvrzení tohoto dopisu, zapečetěného naší císařskokrálovskou a arcivévodskou zavěšenou velkou pečetí, který byl napsán v našem
hlavním a sídelním městě Vídni dne 7. pondělí v prosinci po Kristově našeho milého pána a Spasitele milostivém narození v roce sedmnáctset
devadesátšest, říše naší, římské a v dědičných zemích pátém roce.

(L.S.) Franz.
Prokop hrabě Lažanský nejvyšší kancléř.
Ad mandatum Sacrae Caes. Reg. Majestatis proprium.
Anton Friedrich svobodný pán z Mayerů.

VVýývvoojj LLiibboocchhoovviicc ddoo kkoonnccee 1199..ssttoolleettíí
Počátek devatenáctého století nezačal pro Libochovice šťastně. 8.června roku 1800 začal zvonit velký zvon na
věži kostela Všech svatých v čase, kdy se nikdy nezvonilo. Začal velký shon lidí. Při šetření se však nenalezlo
nic, co by toto zvonění způsobilo. Někteří lidé tvrdili, že to je Boží znamení o brzkém požáru. Ať to tak
opravdu bylo, či ne, jejich tvrzení bylo na místě.
Dne 15.června, tedy sedm dní po záhadném zvonění, když již několik dní trvalo horké a suché počasí,
v poledních hodinách chytily plamenem chlévy pana Karlíka (čp.39). Během necelých 45 minut stálo
v plamenech celé město. Neporušeny zůstaly pouze zámek, i když vyhořela zámecká věž a západní křídlo,
kostel Všech svatých, fara, židovské město a několik domků v Koštické ulici (dnešní Tyršova).
Při šetření původu vzniku požáru dne 14.října 1800 dosvědčil jeden židovský obchodník, který v čase vzniku
požáru dlel u židovského hřbitova, že viděl jak z jednoho komína vylétlo hořící máslo a dopadlo na chlévy
pana Karlíka. Tímto osvobodil pana Karlíka z nařčení o vině na vzniku požáru.
Dary, které přišly na pomoc postiženým od okolních obcí a měst činily 2561 zlatých a 42 a půl krejcaru.
Na přímluvu Antonína Josefa Leníka daroval baron Jakub Wimmer, majitel panství lenešického a cítolibského,
městu novou hasičskou stříkačku vyrobenou ve Vídni v ceně 900 zlatých a postiženým požárem daroval
materiál na stavbu nových domů v celkové ceně 1000 zlatých.
Požár velice ovlivnil stav obyvatelstva. Obyvatelé byli nuceni se zadlužit a mnozí ponechali své domy ležet
v rozvalinách.
Protože při požáru vyhořely i městský pivovar a sladovna daroval kníže Jan Karel z Dietrichsteina z každého
sudu z knížecího pivovaru vytočeném ve městě 1 zlatý a 30 krejcarů do městské pokladny.
Roku 1803 shořelo 20 domů u panského dvora směrem k Radovesicím.
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V roce 1805 byla veliká neúroda, hlad a nemoce. Ve Slatině se rozmohl tyfus.
V roce 1806 převzal panství po Janu Karlovi z Dietrichsteina jeho syn František Josef z Dietrichsteina,
Proskau a Leslie.
Na žádost představenstva obce povolil hrabě František Josef z Dietrichsteina dekretem z 16.září roku 1807
plat 1 zlatý a 30 krejcarů z důchodů vyplácet do konce září 1807.

29.května roku 1809 zaplál oheň v židovské čtvrti. Shořelo 9 židovských a 11 křesťanských domů. Potom 15
stodol, farní chlévy a synagoga.
14.října roku 1811 v 17.00 hodin vypukl požár v domě čp.37. Shořelo 51 domů a 14 stodol s obilím. Požár
zasáhl severní stranu města. Dům prý zapálila chůva, která hledala ztracený peníz se svíčkou ve slámě.
V roce 1811 začal spor mezi vrchností a městem o vlastnictví pozemku před zámkem směrem na náměstí.
Důvodem bylo vysázení stromů vrchním Schumannem. Spor byl vyřešen odkoupením pozemku vrchností.
Válka s Napoleonem Bonapartem se zdejšímu kraji od svého vzniku v roce 1793 vcelku vyhýbala. Teprve
v roce 1813, kdy po bitvě u Drážďan začal veliký přesun francouzských vojsk přes České středohoří se válka
k Libochovicím přiblížila na 4 míle. Proti Francouzům táhly městem vojska Rakouská, Pruská a Ruská.
Mnohé pluky zde byly ubytovány. Rusové měli rozbitý tábor pod severními hradbami města. Za Poplzemi, u
Šebína, Horek a Levous byly postaveny dělostřelecké baterie, které měly zastavit nepřítele při pokusu o
překročení řeky Ohře. Na delší dobu byly v Libochovicích hlavní štáby velitelů vojsk. Na zámku měl sídlo
velkokníže Konstantin, na děkanství pak kníže Kalicím a Pruští generálové Kleist a La Roche. Tehdy navštívil
libochovicko i císař František I.
K žádné bitvě zde však nedošlo. Šťastný výsledek bitvy u Chlumu (29.srpna 1813) osvobodil zdejší krajinu od
nepřítele a vojska od Libochovic odešla.

Libochovice  A.Puchera  1808
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30.října byla ve městě velká oslava slavného vítězství bitvy u Lipska, při níž byl Napoleon na hlavu poražen.
Městem chodilo v průvodu ozbrojené obyvatelstvo za zvuků hudby.
9.října roku 1814 začalo hořet v 8.00 v Koštické ulici v domě čp.141. Shořela severní strana města.
Od roku 1815 měly Libochovice stálou vojenskou posádku, první byla škadrona hulánů pluku Koburkského.
Město zakoupilo dům čp.35 od manželů Františka a Františky Laubových za 1200 zlatých a nechalo v něm
zřídit kasárna pro 40 mužů a 20 koní.
16.dubna roku 1817 byla v domě čp.XXV zřízena výroba ledku.
14.srpna roku 1821 se Ohře vylila z břehů a nadělala mnoho škod.
26.července roku 1823 se udála na zámku veliká svatba. Byla zde oddána hraběnka Josefa z Vratislav
Mitrovic, sestra hraběnky Gabriely z Dietrichsteina, s knížetem Karlem ze Schwarzenberka.
Po dlouhých válečných útrapách zažilo město skvělou oslavu. Svatební průvod vyšel za velikého lesku ze
zámku přes náměstí a ukončen byl v kostele Všech svatých, kde byly oddavky. Celý týden trvaly slavnosti.
Každý den se dělo něco jiného. Jeden den se v zámeckém divadle hrála divadelní představení, další den byl
vypálen slavnostní ohňostroj za mostem na tzv.višnovci. Další den byl pořádán veliký bál na Poplzským
rybníce, kde byly pro poddané připraveny různé soutěže, další den se uskutečnila soutěž ve střelbě na terč,
stříbrný pohár vyhrál správce peruckého panství. Dalšího dne se představilo šestnáct párů měšťanských dítek
v krojích ze 16 krajů Čech, tancovalo se a zpívali české lidové písničky.
Slavnost poznamenala nešťastná událost, kdy 31.července kočí hraběte Vratislava, Jan Pokorný, při plavení
koní špatně odhadl zdejší řeku a utonul. Kníže Karel ze Schwarzenberka se mu snažil pomoci, ale nepodařilo
se mu to.
28.června roku 1824 stoupla hladina Ohře o 3,8 metru a zničila velkou část úrody u svých břehů.
2.října roku 1826 bylo na libochovické náměstí (nyní nám.5.května) instalováno prvních 5 olejových lamp
„veřejného“ osvětlení.
V roce 1827 nechal děkan Michel na vlastní náklady, které činily 155 zlatých, obnovit sochu sv.panny Marie
na libochovickém náměstí.
30.března roku 1830 zatopila Ohře při tání ledu louky a pole od Křesína po Budyni, led rozbořil zeď panské
zahrady v Poplzích, v Libochovicích zničil dům čp.94, vzal kozy u panského mlýna a urazil vodní pilu
s příslušenstvím.
V roce 1832 byla dostavěna radnice v čp.10 (dnešní střední škola). Až do tohoto roku byla po požárech
obyvatelná jen přízemní část.
V těchto letech řádila ve zdejším kraji cholera. Její první obětí se stal Antonín Šerý výměnkář z čp.13 z Duban
stár 72 let. Ve dnech od 18.ledna do 25.července zemřelo v obcích Dubanech, Poplzích, Radovesicích,
Křesíně, Libochovicích, Levousích, Černivě, Klapém, Chotěšově, Slatině, Sedlci, Evani a ve Lkáni
dohromady na 287 dospělých a 52 dětí.
V těchto letech se v okolí nacházelo ležení škadrony hulánů pluku vévody Koburského a škadrona dragounů
od pluku knížete Windischgrätze.
V roce 1835 byla stará škola pro velký počet dětí přeměněna na trojtřídní.
V roce 1836 řádila opět na libochovicku cholera.
23.dubna 1837 byla opět ve městě založena ledkárna. Po roce se však výroba ruší.
20.srpna 1838 byla prodána městská šatlava, která stála na místě domu čp.36. Městská věznice byla umístěna
na radnici.
V roce 1839 byl v Libochovicích založen Spolek na hledání černého uhlí. Hledalo se u Poplz a u Jiřetína. Po
delší době planého hledání jakýsi smíšek naházel v noci do šachet několik kusů kamenného uhlí. Nastala
velká sláva a 18.dubna byla sloužena slavnostní svatá mše zakončená velikou hostinou jako poděkování za
nález černého uhlí u Poplz. Později se ukázalo, že celá záležitost byla pouhým žertem. Spolek se s hanbou
rozešel. Ztráty činily 1700 zlatých.
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Na základě tohoto rozhodnutí uzavřelo právovárečné měšťanstvo dne 28.listopadu 1841 s městem smlouvu.
A.Kaubek k této záležitosti píše:
„…K zastoupení měšťanstva v této záležitosti obdrželi plnomocenství spoluměšťané Josef Jičínský, Vácslav
Pecháček, František Kaubek, Pavel Česal, Vácslav Fiedler, Ludvík Payer, Jarolím Payer, František Dvořák a
František Buk a na žádost těchto plnomocníků z dne 17. února 1842 povolil Terezínský magistrát k tomuto
výkonu rozkazem appelačního soudu z dne 29. listopadu 1842 č. 18844 delegovaný vtělení naduvedeného
usnešení a rozdělení do kněh městských výnosem z 9. listopadu 1843 N. Exh. 338 jud. a vtělení toto se také
vyslancemi nadjmenovaného magistrátu stalo v knize kontraktní lit. M fol. 77 et seq. dne 18. prosince 1843.
…“
V roce 1842 byla veliká neúroda a následkem toho bída a hlad. Kníže František z Dietrichsteina nechal
každodenně po dobu 4 měsíců napéci chleba ze dvou korců žita chleba a ze dvou korců ječmene nadělat krup
a rozdat to vše chudině. Mimo to zaměstnal na různé práce 116 dělníků. V té době se začala stavět silnice na
Evaň.
V roce 1843 byl do městského pivovaru zakoupen nový kotel na vaření piva v ceně 1600 zlatých.
22. srpna roku 1844 shořela v noci na severní straně města řada 11 stodol (od tzv.hlinišťat po chmelnici).
Stodoly prý zapálil hlídač, který vystřelil do vrabců. Škoda činila 60000 zlatých.
20.ledna roku 1846 prodal František Leník část svého pozemku (450 sáhů) židovské pohřební společnosti na
rozšíření židovského hřbitova.
V letech 1847 – 1848 byla zde posádkou škadrona husarů z 11.pluku.
30.dubna 1848 vznikla v Libochovicích, tak jako v celé zemi, národní stráž  městská garda. Velitelem a
setníkem byl Ondřej Oliva, c.k.setník s penzí. Nadporučíkem Josef Fanta, poručík Josef Richter a František
Leník, šikovatel Kocanek a Prokop Čejka, všech gardistů bylo 132. V tomto revolučním roce vznikl planý
poplach o blížících se vzbouřených dělnících z Prahy a málem byl kvůli tomu rozebrán most přes řeku Ohři.
Naštěstí se vysvětlilo, že šlo pouze o fámu.
7.prosince téhož roku byly národní gardy zrušeny. Zbyl po nich pouze posměšný verš:

Libochovická garda, když do Prahy jít měla,
do žit se rozutekla, hříchy tam zpytovala"

Během posledních čtyřiceti
let se stav obecního jmění
zlepšil natolik, že
právovárečné měšťanstvo
požádalo o navrácení zisku
z pivovaru, který
podstoupilo městu na
zřízení regulovaného
magistrátu. Ohledně
rozhodnutí této záležitosti
obdržela obec dopis
z krajského úřadu
v Litoměřicích dne
25.června roku 1841
č.8186.
Toto rozhodnutí je zapsáno
v knize I.254 a ve staré
gruntovní knize z roku 1651
fol.322.

Libochovice  Neue bildergalerie  litografie  1837
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Ve smlouvě právovárečných měšťanů nejsou uvedeny všechny právovárečné domy, byly prostě opomenuty,
možná že i s jistým úmyslem. Měšťané, kteří vlastnili domy, které byly ze seznamu vypuštěny, se odvolali, až
nakonec došlo 21.dubna roku 1849 ke smíru. (kniha I.fol.169)
Roku 1849 se Libochovice spolu s Lovosicemi, Budyní a Třebenicemi ucházely o sídlo c.k.okresního soudu.
Libochovice soutěž vyhrály, ale jako vítězové se museli zavázat k výstavbě odpovídajících kanceláří.
Dále se zastupitelové obce a měšťanů 11.listopadu roku 1849 usnesli, že potřebné místnosti pro okresní soud
budou přistaveny k městské radnici.
Protokol
o volení purkmistra a dvou radních v městě Libochovicích.
Z následujících vyvolených starších:
Jmeno a příjmení, stav, jmeno pona I. radního II.radního

starších. vrženého
Vojtěch Prošek truhlář, purkmistra:
Josef Novák bednář,
Matěj Berka krejčí, Jednohlasitě Jednohlasitě Jednohlasitě
František Dvořák hostinský, jest za purk jest za I. za II. rad
Josef Stross měšťan, mistra vyvolen: radního ního:
Ludvík Payer měšťan, Vácslav Fiedler. zvolen: Matěj Berka.
Vácslav Fiedler měšťan, Josef Stross.
Karel Wild doktor,
František Leník měšťan,
Kníže z Dietrichsteina,
František Kaubek advokát,
Vojtěch Lippe okresní soudce.

S tím byl protokol s tím upamatováním skončen a podepsán, že pán František Kaubek (co zatímní
správce panství Libochovického a plnomocník Jeho Jasnosti Knížete) k volení představenstva p.
Alexandra Zahela substituoval.
Dne 30. srpna 1850.

Wertich okresní hejtman, Lippe Bezirksrichter,
František Dvořak výbor, D. Karel Wilt výbor,
Josef Novák výbor, Vojtěch Prošek výbor,
Ludvík Payer výbor, František Leník výbor,
Josef Stross výbor, František Kaubek výbor.

A. Zahel in substitutione des H. Franz Kaubek für Se. Durchlaucht den H. Fürsten v. Dietrichstein.
Vácslav Fiedler výbor, Matěj Berka výbor.

V roce 1849 byla veliká nouze o
drobné peníze, tak že obchodníci,
hostinští a mnozí jiní byli nuceni
vydávat vlastní peněžní poukázky,
znějící na jistou částku drobných
peněz. V Libochovicích vydávali
takové peněžní poukázky či
papírové peníze Martin Vacek, Jan
Vrabčík, Daniel Mayer a Semi
Kuh. Toho času se také z
nedostatku drobných peněz trhaly
císařské papírové zlatky na dva až
čtyři díly.
V roce 1850 opět řádila na
libochovicku cholera.
1.února roku 1850 náležel soudní
okres libochovický
k c.k.hejtmanství slánskému.
V témže roce byl zřízen berní
úřad.
30.srpna téhož roku se konala
volba obecního představenstva.
1.září 1850 byla otevřena poštovní
expedice (povolena byla 30.dubna
1850 pod č.4970) a dále byla
zřízena četnická stanice, kde
sloužili 3 strážci pořádku.
I přes prvotní záměr přistavět
k radnici v čp.10 další část pro
okresní úřad bylo od tohoto
ustoupeno a radnice se přesunula

do pronajatého domu čp.13.
Na počátku roku 1851 se ve městě nacházelo vojsko z Vohlgemuthova pluku, které odešlo v červnu.
V tomto roce dochází ke složitému procesu zprošťování pozemků od vrchnostenských, farních a zákupních
dávek, podle výměry z roku 1842. Až do tohoto roku odvádělo město, jednotliví měšťané, vrchnosti tyto
dávky:
a) osepu
21 korců 1 4/8 m. neb 32 měřic 134 m. pšenice,
21 korců 1 4/8 m. neb 32 měřic 1 3/4 m, žita,
21 korců 1 4/8 m. neb 32 měřic 1 3/4 m. ječmene.
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21 korců 1 4/8 m. neb 36 měřic 9 1/2 m. ovsa.
b) úroků 154 zl. 43 kr. v. č. neb 61 zl. 53 kr. k. m.
c) shonů 57 zl. 41 kr. v. č. neb 23 zl. 4 kr. k. m.
Proces trval až do roku 1857.
30.března 1851 bylo rozhodnuto, že mýtné z libochovického mostu nespadá do vyřazení z daní. Město nadále
platilo vrchnosti ročně 20 zlatých mýtného.
V říjnu se zde ubytovalo vojsko pluku císaře Alexandra, které v polovině listopadu vystřídala škadrona
dragounů knížete Vindischgrätze.

Libochovice  litografie z roku 1850

V roce 1852 byla na náměstí,
nedaleko sochy sv.Rocha,
postavena kašna na říční
vodu. Později byla zrušena.
V témže roce přesídlila
z Budyně do Libochovic
lékárna do čp.52.
1.září 1852 se na zámku
slavila svatba Gabriely
z Dietrichsteina, dcery
hraběte Josefa
z Dietrichsteina, s hrabětem
Alfrédem z Hatzfeldu.
Oddavky proběhly
v zámecké kapli. Město
Libochovice nechalo sloužit
slavnostní mši v kostele
Všech svatých a večer bylo
slavnostně osvětleno. Josef
z Dietrichsteina po svatbě
zaslal purkmistrovi děkovný
dopis.

Děkovný dopis Františka Josefa z Dietrichsteina, Proskau a Leslie městu Libochovice za vzorný průběh svatby jeho dcery Gabriely
s Alfrédem z Hatzfeldu napsaný po svatbě v září roku 1852.

„Velevážený pane purkmistře!
Všichni obecní členové města Libochovic, moji vážení spoluobčané, prostřednictvím z vlastního popudu uspořádané slavnostní mše, jíž jsme se
bohužel nemohli zúčastnit, a prostřednictvím rovněž provedeného důmyslného a obecného objasnění tak skutečně srdečnou účast na slavnosti
předevčírem se konaného sňatku mé dcery Gabriely s hrabětem z Hatzfeldu dali na srozuměnou, že já a moje choť se cítíme nuceni jim za to
vyslovit náš nejsrdečnější dík, jakož i naší dcery, která mě o to výslovně prosila.

Taková rodinná událost vzbuzuje v této době radostné očekávání štěstí milovaného dítěte založeného s božím požehnáním a bolestný pocit
odloučení od něj.

Dobrodiním pro naše srdce bylo, že se nám v tomto okamžiku dostalo tolika důkazů účasti, které nás opět přesvědčovali, že zděděná náklonnost
Libochovanů pro nás v nových poměrech tak málo zanikla, jako naše vůči nim.

Žádám Vás, pane purkmistře, abyste tento náš srdečný dík vyjádřil všem členům obce.

Setrvávám se vší úctou Vaší Veleváženosti nejoddanější
Josef hrabě Dietrich m.p.
čestný občan města Libochovic
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V tomto roce bylo rozhodnuto vystavět nový pivovar při sladovně čp.116 na obecním pozemku č.par.1755 za
domem čp.120. (Zde stojí pivovar dodnes). Starý pivovar stál jako součást budovy bývalé radnice (čp.10) a
musel ustoupit zřízení c.k.okresního soudu.
Městská rada rozhodla o novém vydláždění chodníku na náměstí. Ze začátku je dlážděn pískovcem, později
čedičem.
Za pomoci obcí Radovesice a Poplze byla vystavěna silnice až ke hřbitovu sv.Vavřince (dnešní Čechova
ulice).
1.března roku 1854 byla vydražena stavba silnice z Libochovic do Koštic o délce 3553 sáhů s vyvolávací
cenou 18444 zlatých 54 krejcarů. Stavba byla vydražena, ale zahájení stavby bylo odloženo.
8.července roku 1854 zemřel kníže František Josef z Dietrichsteina. Majetek převzal jeho syn Josef (ve stáří
56 let) dne 21.července roku 1855 (DZ.268 G.17).
Tehdy byla také zrušena stálá vojenská posádka.
V těch letech byla rozšířena zámecká zahrada zbořením dřevnice a přidělením sousedního pole se dvorem. Při
přestavbě byly nalezeny slovanské hroby.
V tomto roce se opět stěhovala radnice. Tentokráte do pronajatého domu čp.51.
5.června roku 1856 zasáhlo Libochovice a zvláště Poplze velmi silné krupobití.
V roce 1857 bylo ve městě zřízeno c.k.notářství.
Při tání ledu v roce 1860 se vylila Ohře ze svých břehů v takové míře, že prý 60 cm vody bylo naměřeno ve
sklenících panské zahrady. Pod zámkem se lidé přepravovali na loďkách k mostu.
V tomto byla znovu pronajmuta stavba silnice do Koštic za 35200 zlatých. Stavbu si pronajali měšťané
z Libochovic. Při stavbě se u Duban našlo mnoho zetlelých mrtvol. (pravděpodobně z poslední války).
22.června 1860 byl zakončen dlouholetý spor o kostelní věž, na kterou si dělalo nárok město. Libochovický
okresní úřad vydal rozhodnutí č.1698, kde je mimo jiné uvedeno, že: „Věž i zvony náležejí nerozlučně kostelu
a jsou též majetkem jeho, toliko hodiny co okrasa a potřeba města do majetnosti obce náležejí."
10.července roku 1860 náhle umírá (na infarkt) Josef z Dietrichsteina. Protože po sobě nezanechal jediného
mužského potomka zdědila zdejší panství kněžna Terezie z Herbersteina rozená z Dietrichsteina. Její manžel
Jan Bedřich z Herbersteina však náhle zemřel 6.dubna roku 1861. Terezie z Herbersteina vedla panství sama
od roku 1861.
V roce 1862 započalo jednání o založení Občanské záložny. Pokrokově smýšlející občané kupec Daniel
Mayer, kupec Jan Vrabčík a kaplan P.Josef Ehl si opatřili stanovy záložen ze Smíchova, Vlašimi a Humpolce a
kaplan P.Josef Ehl přepracoval stanovy smíchovské záložny a přizpůsobil je místním poměrům. Tento návrh
byl pak schválen místodržitelstvím v Praze dne 7.února roku 1862 pod číslem 6301.
8.listopadu 1862 byly ve městě nahrazeny olejové lampy petrolejovými a jejich počet se zvýšin na 14 lamp.
V roce 1863 založilo 17 občanů pěvecký spolek „Libuše“. Stanovy spolku byly schváleny místodržitelstvím
v Praze 25.listopadu 1863 pod číslem 68532 a pak znovu v roce 1864 pod číslem 7857.
V roce 1864 ukončuje svůj provoz vrchnostenský pivovar v zámeckých sklepeních.
Na základě usnesení městského zastupitelstva ze dne 3.února roku 1864 vyměnilo město Libochovice
s hraběnkou Terezií pozemek před zámkem o výměře 625 čtverečných sáhů za 4000 zlatých a za povolení
průchodu skrze dům čp.4. Dále hraběnka Terezie vyměnila dosavadní studnu za 200 zlatých na vybudování
jiné studny mimo vymíněného pozemku, a nakonec hraběnka darovala obci pozemky domů čp.3 a 4, tehdy
ještě nezastavěných. Při kopání na onom pozemku byly nalezeny sklepy domů z dřívějšího osídlení. Smlouva
byla potvrzena zemským výborem dne 28.ledna roku 1865 č.485 a spolu se soudním výnosem z 9.března 1865
zanesena v hlavní knize libochovické díl IV.fol.64 a v knize kontraktní K.fol.57.
10.května 1864 byl založen a schválen pod č.21532 Živnostenský spolek zedníků, tesařů, pokrývačů a
kamnářů.
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16.května 1865 byl založen a schválen pod č.24647 Živnostenský spolek krejčí, Živnostenský spolek
obuvníků a kožešníků a Živnostenský spolek kovářů, kolářů, sedlářů, řemenářů a bednářů.
V červnu roku 1865 bylo zřízeno okresní zastupitelstvo pro okres Libochovice. V tomto roce bylo na
libochovicku 29,15 km silnic.
5.září 1865 byl založen a schválen Živnostenský spolek truhlářů, sklenářů, klempířů, zámečníků a puškařů.
V témže roce byla založena Hospodářská záložna.
19.listopadu 1865 byly z hygienických důvodů zbourány dřevěné masné krámy, které stály na pozemku
dnešního domu čp.22.
23.května roku 1866 obdrželo město povolení zemským zákonem č.74 k vybírání pivního krejcaru (1 krejcar
z každého mázu piva vytočeném ve městě). Vybraná suma byla určena na stavbu nové školní budovy.
11.června táhlo městem v 10 hodin dopoledne ku Praze saské vojsko.
Po nešťastné bitvě u Hradce Králové 3.července roku 1866 viděla zdejší krajina opět pruské vojsko. Josef
Čapek ve své knize Dějepisný místopis města Libochovic uvádí zajímavé podrobnosti:
„Dne 5. července obdržel v 11 hodin v noci tehdejší okresní p Arnošt Rudolf z Vartburku depeši následujícího
obsahu: Die Schlacht ist verloren, Benedeck ist in Ohnmacht, 3000 Preussen sind heute um 3 Uhr
Nachmittags in Teplitz angekommen."
Následkem této depeše uložili se ještě té noci úřední akta do bezpečnosti, a lid skoro ve všech domech
uschováváním věcí se zaměstnával. Císařští orlové z domu okresního zmizeli, kupecké tabulky, a jiné firmy se
uklidili, jelikož nikdo nechtěl toho času býti kupcem aneb hostinským.
Dne 16. července t. r. jelo městem 240 vozů, jež asi 200 pruských vojáků doprovázelo. Někteří z těchto vojáků
dovolili si v městě výtržnosti, tak na př. vzali u p. Čermáka dýmku v ceně 20 kr., u p. Říhy tabák a doutníky v
ceně 2 zl., u p. Mayera žejdlík kořalky v ceně 12 kr., u p. Fanty řeznické nástroje a zástěru v ceně 5 zl., u p.
Laube bochník chleba a 1 lib. másla v ceně 90 kr. u p. Třesky 4 mázy piva a láhev kořalky v ceně 1 zl., 20 kr.,
u p. Blocha 2 lžíce a u p. Šteinera 4 lžíce, vše v ceně 60 kr., u p. Semi Kuh 2 loty tabáku v ceně 7 kr., v lékárně
celtle a flastry v ceně 50 kr. a v pivovaře půl sudu piva i s nádobou v ceně 10 zl. ……“
V době příměří bylo ve městě a okolí ubytováno ve dnech 20. – 30.srpna na 233 důstojníků, 5938 vojáků a
929 koní. 30.srpna byl na zámku ubytován princ Albrecht Pruský s celým generálním štábem a tělesnou stráží.
Prušáci zabrali s sebou přivezli i několik nemocných trpících cholerou. Pro ně nejprve zabrali kasárna, později
školu (u kostela), pak dům čp.14 a nakonec pastoušku. 27.srpna byla pro nemocné vojáky postavena dřevěná
bouda u silnice pod sv.Vavřincem. 12.září byla bouda uznána za zcela nevyhovující (stála pouhých 10 dnů) a
nemocní byli přestěhováni zpět do pastoušky, což zapříčinilo velkou nelibost mezi občany města. (Stavba a
zbourání boudy stálo město 120 zlatých a prkna darovala vrchnost zdarma).
Tehdy v Libochovicích a okolí zemřelo na choleru 73 civilních obyvatel.
V době míru pak přibylo do města 2, 7. a 8.září 51 důstojníků, 1421 vojáků a 104 koní.
30.března 1866 byl založen a schválen pod č.13957 Živnostenský spolek řezníků, mydlářů, pekařů, perníkářů,
cukrářů, pecnářů, uzenářů a sládků.
V tomto roce bylo v Libochovicích 42 obchodníků a ve městě se každoročně konalo pět výročních trhů.
Malou perličkou je zřízení městské nemocnice pro 4 pacienty. Také se opět stěhovala radnice. Tentokráte do
pronajmutého domu čp.53.
V roce 1866 bylo v Libochovicích 42 obchodníků  z toho:

10 kupců v koloniálním zboží, 12 obchodníků v střižném zboží, 4 obchodníci v kožích,
2 obchodníci v obilí, 6 obchodníků v dobytku, 2 obchodníků v mouce,
1 obchodník ve dříví, 2 obchodníci v kamenném uhlí a 3 obchodníci v penězích.

dále pak: Sklad tabáku, 4 trafiky, 2 vinárny, 3 kořalny a 12 hostinců.

Ve městě každoročně konalo pět výročních trhů:
1. v středopostí;
2. před na nebe vstoupení Páně;
3. na den sv. Bartoloměje;
4. ve středu před sv. Václavem a
5. ve středu po sv. Martinu.

Týhodní trh se konal každou středu.
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V roce 1867 vystoupila řeka Ohře z břehů a nadělala mnoho škod na polích.
19.dubna 1867 byla pod č.4935 schválena přeměna poštovní expedice na poštovní stanici a úřad. Každodenní
spojení s Lovosicemi a Roudnicí zajišťoval poštovní dostavník. K poštovnímu okresu náležely obce: Bohdal,
Brníkov, Černiv, Dubany, Evaň, Ječovice, Horka, Chotěšov, Klapý, Křesín, Libochovice, Levousy, Lkáň,
Loucká, Loukohořany, Podbradec, Poplze, Radovesice, Ředhošť, Slatina, Solany, Vojnice, Vojničky a
Želejovice.
V roce 1867 byl na pozemku č.par.387 postaven hraběcí cukrovar. Stavba byla zahájena 13.května a
dokončena 22.listopadu, tedy 6 měsíců a 13 dní. Stavitelem byl J.Šlechta z Prahy a tesařským mistrem byl
J.Nápravník z Libochovic. Duší celé stavby byl J.Jirš cukrmistr a pozdější správce cukrovaru.
A.Kaubek o stavbě cukrovaru v roce 1867:

„…..kterýžto nejen znamenitým výtěžkem pro důchod zdejšího velkostatku, nýbrž také vyživením velkého počtu pracujícího lidu, pak zavedením
cukrovky do hospodářství všeobecného, tehdy zlepšením tohoto hospodářství nejen pro zdejší obec, nýbrž i po celé okolí co velmi užitečný ústav
se dokázal nemůžeme též odepříti, …..“ Hraběnka tehdy jednala na radu ústředního ředitele panství J.Pfaffa. „…Cukrovar původně byl zařízen na
denní zpracování 500 q řepy a strojově byl vybaven difusí, 4 parními kotly na 4 Atm. a parními stroji o celkové síle 75 HP. Až do roku 1877
vyráběly se šťavní melasy, od tohoto roku pouze cukr surový. v roce 1881 zavedena byla osmosa, roku 1886 cukrovar zrekonstruován na
zpracování 3.000 q řepy denně. Postavením železné dráhy do Lovosic získává celé město a okolí a samozřejmé také cukrovar, odpadají obtížné a
nákladné cesty povozy do Lovosic pro uhlí, koks, vápenec a všechny materialie a doprava cukru ke dráze. Až do roku 1891 osvětlován jest
cukrovar svítiplynem, od této doby elektrickým světlem, k čemuž potřebné zařízení dodala a instalovala firma Ing. Křižík z Karlína. K pohonu
dynama zakoupen vystavovaný stroj z jubilejní výstavy roku 1891….“

Dopis napsaný J.E.Purkyni městskou radou libochovickou k padesátiletému výročí získání doktorského titulu ze dne 7.prosince roku
1868.

Blahorodý pane !
Jak Vašnostem známo, slavěno bude dne 10. t. m. padesátileté. doktorské jubileum našeho slavného rodáka a vlastence doktora a professora Jana
Ev. Purkyně nejen od lékařských kolegův jeho, alebrž ode všech přečetných přátel jeho a ctitelů.
Nížepsané městské zastupitelství ukládá to sobě za zvláštní česť a povinnost, při této slavnosti hlubokou úctu svou a vřelé blahopřání
veleváženému kmetu, co svému rodáku a čestnému měšťanu, v tento slavný jeho den projeviti.
V sezení dne 7. t. m. držaném usneslo se tedy celé zastupitelství na tom, požádati a splnomocniti Vás, blahorodý pane, co svého čestného měšťana,
abyste naše město co rodné místo oslavence při této slavnosti laskavě zastoupiti a tlumočníkem hluboké úcty, vážnosti a vřelých vlasteneckých
citů býti ráčil, ježto obec libochovická k slavnému veteránu vědy, co svému rodáku a veleváženému čestnému měšťanu povždy chová, spolehajíc
se zcela na Vašnostinu vlasteneckou mysl a ochotu, že tento čestný úkol na se laskavě přijíti a důstojným spůsobem i vykonati ráčíte.

Z rady, městské v L i b o c h o v i c í c h dne 7. prosince 1868.

Za purkmistra
Fr. Leník, radní, Alois Vacek, radní.

11.prosince roku 1867 byl v domě čp.50 poštmistra Františka Leníka uveden do provozu telegraf (prý v 16.45
hodin).
V roce 1867 bylo v Libochovicích 129 domů.
V roce 1868 bylo dáno zákonem, že okres má „školní stavení vydržovati“. Vybrané peníze z pivního krejcaru
byly tedy dány na nové vydláždění města.
Na hřbitově sv.Vavřince byl vystavěn domek pro hrobníka a márnice v celkové ceně 3000 zlatých.
Za přispění lékárníka Václava Šejnohy, pak Josefa Česala juniora, Eduarda Leníka a Emanuela Štiky byl
v roce 1868 založen spolek ochotnického divadla (předchůdce dnešního divadelního spolku Scéna).
Libochovice nezapomínaly ani na svého slavného rodáka Jana Evangelistu Purkyně. K jeho padesátiletému
výročí získání doktorského titulu mu městské zastupitelstvo poslalo oslavný dopis.
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1.ledna 1869 byl V.Šejnohou, lékárníkem v Libochovicích založen spolek „Blahobyt“ (schválen byl pod
číslem 66583). Pro nezájem obyvatel však svoji činnost ukončil ještě týž rok dne 31.prosince.
K velkému zármutku všech obyvatel města zemřel Jan Evangelista Purkyně 28.července roku 1869.
10.srpna roku 1869 byl s přičiněním učitele Josefa Čapka a Jana Vrabčíka založen Komitét pro postavení
pomníku J.E.Purkyňovi v Libochovicích. Stanovy byly schváleny místodržícím v Praze dne 2.listopadu 1869
pod č.48652.
Při sčítání obyvatelstva v roce 1869 žilo v Libochovicích celkem 2142 hlášených obyvatel.

Při sčítání obyvatelstva v roce 1869 žilo
v Libochovicích :

obyvatelů přítomných . . . . . . . . . . . . . . . . 1962
mezi nimi cizích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
zbývá domácích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1332
k tomu domácích nepřítomných . . . . . . . . . . 810
Úhrn příslušníků doma a v cizině . . . . . . . . . 2142

Dle pohlaví:
osob mužského pohlaví . . . . . . . . . . . . . . . . 900
osob ženského pohlaví . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062

Z přítomných domácích osob 1332 bylo:
osob mužských . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
osob ženských. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730

Z přítomných 1962 bylo dle stavu
mužských ženatých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 osob
mužských vdovců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 osob
mužských svobodných . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 osob
ženských vdaných . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 osob
ženských vdov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 osob
ženských svobodných . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 osob

V roce 1870 byl založen spolek Vojenských vysloužilců. Stanovy
byly schváleny místodržitelstvím dne 15.listopadu 1870 pod
číslem 49644. František Josef I. dne 5.srpna roku 1871 povolil
spolku užívat znak říšského orla a českého zemského znaku na
spolkovém praporu. Dále povolil na slavnostech používat buben
a roh.
V roce 1870 – 1871 se začalo pracovat na novém vydláždění ulic.
První byla ulice Kostelní (Purkyňova) a Západní (Dr.V.Vacka)
firmou bří Heverů z Prahy.
Dne 11.srpna roku 1871 byl založen a schválen pod č.13268
učitelský spolek „Budeč“.
V roce 1871 byla postavena silnice z Libochovic do Klapého a
Třebenic. Nájemcem stavby byl František Zeman z Radovesic.
Ve městě bylo 257 domů a 1962 obyvatel.
V roce 1872 začalo rozměřování železnice z Libochovic do
Lovosic.
V témže roce nechala obec postavit kůlnu na pohřební vůz na
hřbitově sv.Vavřince v ceně 412 zlatých 1 krejcar a pak 7 mostků
na silnici ke Klapému v ceně 99 zlatých 55 krejcarů. Pohřební
vůz vyrobil sedlářský mistr Karel Toman z Libochovic za 600
zlatých.
Při tání ledu byl rozvodněnou Ohří vytvořen v zámecké zahradě
– bažantnici – malý ostrůvek, který byl později nazýván
„ostrůvek sv.Františka“.
Ovšem tato záplava nebyla nic proti tomu co následovalo 25.května. Tehdy byla téměř celá Česká země
postižena bouřemi a prudkými přívaly vod, kterým 26.května následovaly povodně téměř po celé severní a
západní části země. Město Libochovice z této povodně vyšlo, díky protrženému budyňskému jezu celkem
dobře. Velké škody byly způsobeny na polích a loukách a voda vzala pouze koupele A.Šillera. Avšak škody
v Českém království byly vyčísleny na 9 – 10 milionů zlatých a velká voda vzala s sebou i na 240 lidských
životů. Na pomoc postiženým byla ve městě učiněna 2.června sbírka, která vynesla 603 zlatých a 39 krejcarů.
V letech 1872 – 1873 bylo dlážděno náměstí (5.května) panem V.Hickem a jeho synem.
Několik občanů společně zakoupilo parní mlátičku za cenu 4927 zlatých a 50 krejcarů. Za úplatu ji půjčovali
i ostatním.
13.února roku 1873 se seskupilo několik občanů a začalo pracovat na založení Sboru dobrovolných hasičů.
Stanovy byly schváleny místodržitelstvím v Praze dne 4.července 1873 pod číslem 33397.
16.února téhož roku byl vypracován jednací řád pro spolek právovárečného měšťanstva.
V roce 1873 bylo v Libochovicích 154 živností a živnostníků.
V březnu roku 1874 začalo bourání a odstraňování 300 let starého mlýna pod zámkem na řece Ohři za účelem
rozšíření cesty vedoucí pod zámkem k mostu.
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Jmění města Libochovice v roce 1872 činilo:
A. vlastní.
1. Nemovitosti v cenně . . . . . . . . . . . . . 10751 zlatých  krejcar
2. Spravedlnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6298 zlatých  krejcar
3. Jistin zúročných . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4495 zlatých 88 krejcarů
4. Nářadí v ceně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 zlatých 67 krejcarů

B. věnované.
1. Městský špitální fond . . . . . . . . . . . . . 8578 zlatých 60 1/2 krejcaru
2. Místní chudinský fond . . . . . . . . . . . . . 1493 zlatých 40 krejcarů
3. Školní nadace manželů Hutovských . . . 104 zlatých 82 1/2 krejcaru

Jana Karla . . . . 100 zlatých  krejcar

Obecní pozemky povrchní výměry 32 jiter 787 sáhu.
Z této výměry připadá na pozemky polní 3 jitra 287 čtverečných sáhů, zbytek připadal na
náměstí, ulice, humna a cesty.

Tání ledu bylo v tomto roce tak náhlé, že
nebyl včas rozebrán most pod zámkem a
rozvodněná Ohře jej strhla.
15.srpna bylo upraveno nábřeží pod
zámkem a postavena nová vodárna.
Roku 1874 dne 15.prosince byla
p.P.Václavem Opltem, kaplanem v
Libochovicích, uvedena v činnost
Občanská beseda (schválená pod
č.65946), která měla dva odbory. Odbor
literární s vlastní knihovnou a odbor
dramatický.
V témže roce je založena Řemeslnická
beseda.
Naposledy se přestěhovala radnice.
Město zakoupilo od Marie Čejkové dům
čp.48 za 8500 zlatých. Zde je budova
radnice až do nynějších let.V noci z 19.na 20.května roku 1876: „byl tak silný mráz, že v celém okresu libochovickém nejen květ a listí

na stromech, alebrž i vše v polích pomrzlo. Avšak pomoc Boží byla blízka, neboť přišly tak pohodlné časy, že
obilí v několika málo dnech se zotavilo a žeň toho roku výborně dopadla. Ovoce však nebylo".
Všechny městské pozemky byly v okolí města a společně s panskými pozemky se jednalo o 337 parc.čísel
stavebních a 1818 parc.čísel hospodářských. Vše bylo rozděleno do 15 flůr.
23.listopadu 1876 byly přejmenovány městské ulice.
V roce 1876 bylo v Libochovicích 118 živností a živnostníků.

V roce 1876 bylo v Libochovicích 118 živností a živnostníků 
a to:

Krejčí 20, obuvníků 19, truhlářů 7,
bednářů 5, kožešníků 5, pekařů 5,
zámečníků 5, huntéřů 4, řezníků 4,
sedlářů 4, uzenářů 4, holičů 3,
kolářů 3, kovářů 3, sklenářů 3,
stavitelů 3, kamnářů 2, klempířů 2,
malířů pokojů 2, pecnářů 2, pokrývačů 2,
řemenářů 2, cukrářů 1, hodinářů 1,
knihařů 1, kominíků (bytem v Budyni) 1, mydlářů 1,
perníkářů 1, provazníků 1, puškařů 1,

sládků 1.
Všichni tito řemeslníci byli soustředěni v živnostenských
spolcích.

Několikrát jsme zde připomínali okres Libochovice. Pro
ucelení velikosti okresu zde uvádíme podrobnosti z roku
1877:
Libochovický okres zaujímal prostory 3 3/5 čtverečné míle
české, a skládal se z následujících obcí: Bohdal, Brníkov,
Brozany, Břežany, Budyně, Černiv, Dubany, Evaň, Ječovice,
Horka, Hostenice, Charvátce, Chotěšov, Klapý, Kostelec,
Koštice, Křesín, Libochovice, Levousy, Lkáň, Loucká,
Loukohořany, Martiněves, MšenéLázně, Písty, Podbradec,
Podháj, Podol, Pohořice, Poplze, Radošín, Radošínek,
Radovesice, Rochov, Roudníček, Ředhošť, Sedlec, Slatina,
Solany, Vojnice, Vojničky, Vrbice, Vrbka, Žabovřesky a
Želejovice. Tedy asi 16700 obyvatel.
Nejvyšší místa okresu byly kopce: Hasenburk, Jiřetín,
Rohatec, Senec, Šebín, Křivánčí, a vyvýšeniny u Břežan,
Mšeného a Vrbky.
Okres hraničil na východě s okresem roudnickým, na západě s okresem lounským, na jihu s okresy
velvarským a slánským a na severu s okresy lovosickým a litoměřickým.
V roce 1878 byla škola u kostela rozšířena o čtvrtou třídu a 3.května 1881 o třídu pátou. Před tímto rokem
bylo zbouráno městské opevnění včetně městských bran. Poslední zbytky západní – Lounské – brány byly
odstraněny v tomto roce.
V roce 1882 byla započata stavba a v témže roce slavnostně zahájen provoz železnice z Lovosic do
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Libochovic. Trať je 14 km dlouhá a byla
postavena společností St.E.G. z Vídně.
Železnice byla stavěna k veliké nelibosti
občanů. Vrchnost, která trať potřebovala
věnovala na stavbu své pozemky.
Obyvatelstvu se nakonec podařilo
vymínit si, že nádraží byla postavena
daleko od města i vesnic. (například
Chotěšov). Vlak jezdil dvakrát denně
z Lovosic a zpět a cesta trvala jednu
hodinu.
V sobotu 21.října téhož roku byl
slavnostně zahájen provoz na trati
Lovosice – Libochovice. Slavnostní vlak
měl 9 vozů 1. A 2. Třídy a dvě
lokomotivy. Přesně v 10.30 hodin odjel
z Lovosic, v Libochovicích byl v 11.46
hodinZde bylo slavnostní uvítání – davy lidí, veteráni s hudbou a asi 50 bíle oděných děvčat tvořilo špalír.

Předseda soudního okresu Libochovice Šrámek poděkoval za vybudování projektu, pak Prošek průvod
zámeckým parkem do města. U Černého orla připravila Státní železniční společnost tabuli pro 120 osob. Asi
v 15.00 h.odešli hosté v čele s hornickou kapelou z Kladna na nádraží. Do Lovosic odjel vlak po 16 hodině.
Trať měří přesně 14018 metrů a stála 512.000 florintů. Ve Slatině byla nakládací rampa pro cukrovou řepu, u
Sulejovic byla 450 metrů dlouhá vlečka do bývalého Švarcenberského cukrovaru a u Lovosic byly dvě
vlečky do cukrovarů bří Tschinklů.
V témže roce bylo zrušeno vybírání mýta na všech silnicích na libochovicku.
Živnostenská škola pokračovací byla zřízena v roce 1884.
V témže roce byla vydlážděna Koštická ulice (dnešní Tyršova). V Libochovicích bylo 268 domů.
25.července roku 1886 byl v Libochovicích založen Sokol Hazmburský. Stanovy byly schváleny
místodržitelstvím v Praze dne 5.července pod číslem 8363.
V 15.srpna roku 1887 byl slavnostně odhalen před vstupem na zámek pomník Janu Evangelistu Purkyně při
výročí jeho stých narozenin.
V témže roce byla založena Městská spořitelna.
Roku 1888 ustavil se v Libochovicích Okrašlovací spolek, který se během dalších let staral o estetický vzhled
města. V ulicích byly vysazovány vzácné stromy podél upravených chodníků. Náměstí bylo vyzdobeno
kulovitými javory a v ulicích jerlíny, sakury, plně kvetoucí hlohy, břízky, katalpy a lípy.
V roce 1890 byla v Libochovicích otevřena expozitura České spořitelny a založen Spolek sv.Ludmila.
Počet obyvatel žijících ve městě, podle sčítání lidu z roku 1890, činil 2125.
V roce 1891 začal Eduard Racek vydávat „Libochovické listy“. Zanikly v roce 1893.
V roce 1892 byla zvýšena věž kostela Všech svatých a do báně byly uloženy listiny týkající se panství.
Z listiny „Pamětní spis panství Libochovického se týkající“ si můžeme přečíst jakýsi hospodářský přehled
roku 1891.
Druhá listina, která byla uložena v roce 1892 v báni, popisuje městský život včetně soupisu majitelů domů
v roce 1892.

Libochovice v roce 1887
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V roce 1893 byla postavena nová škola, sochařem Havlem ze Slaného socha J.A.Komenského před školou za
celkových nákladů 65557 zlatých 72 krejcarů.
V květnu byla zahájena stavba železného mostu přes Ohři. Zatěžkávací zkouška proběhla 28.29.listopadu
bez zvláštních problémů.Dozor nad stavbou měl Ing.Fiala a stavbu provedl Ing.Samohrd z Roudnice n.L. a
na stavbě se podíleli i p.Krupka ze Slatiny a p.Klíma z Křesína.
27.října podalo obecní
zastupitelstvo k místodržitelství
žádost o provedení splavnosti řeky
Ohře. Žádosti nebylo vyhověno.
Dále byla slavnostně založena
Palackého knihovna.
23.prosince začalo upisování
kmenových akcií na železnici.
Okres Libochovický měl upsat
nejméně 125 000 zl.
V tomto roce bylo ve městě na
302 domů a 2125 obyvatel.
V roce 1894, zřídil pan Tauce,
úředník v cukrovaru,
filharmonický klub. Ten v dubnu
uváděl Blodkovu operu "V
studni". Hostovala sl.Koldovská z
Prahy (později členka Národního divadla), dále v hlavních rolích vynikli paní Hana Mayerová a pan Zajíc,
oba z Libochovic.
8.února 1895 se konala první schůze pro postavení železnice směr Louny – Libochovice. Na kmenové akcie
bylo upsáno na libochovicku 50000 zlatých.
12.března 1895 zemřela hraběnka Terezie z Herbersteina, osoba velmi uznávaná a oblíbená. Panství převzal
její syn Josef z Herbersteina.
Libochovice poslaly mnoho příspěvků na Národopisnou výstavu pořádanou 9.12.března 1895 v Praze. Ve
městě byla v únoru pořádána výstava všech věcí odesílaných do Hlavního města. Právě na tento popud vznikl
Kroužek přátel starožitností, který ještě v tomto roce na popud Karla Křenka založil 31.října Oblastní
muzeum, nesoucí později Křenkovo jméno.
24.dubna 1895 měl pohřeb Arnošt Kaubek, autor knihy Děje města Libochovic nad Ohří.
24.března 1896 se v Libochovicích poprvé jednalo o projektu železnice Libochovice – Ječovice.
12.dubna byla zahájena přestavba spořitelny a fasáda radnice. Kolaudace proběhla 9.září.
V roce 1896 byla slavnostně odhalena Sborem dobrovolných hasičů pamětní deska Václava Vrabčíka (město
převzalo patronaci 20.května).
28.července roku 1897 koupil stavitel F.Krupka od židovské obce bývalou koupelnu pod Koželužnou (dům
čp.310). Později ji město od něj odkoupilo, zbouralo a na tom místě zřídilo studánku.
24.srpna bylo poprvé jednáno o zavedení Dívčí měšťanské školy, jednání probíhalo tajně, aby Libochovice
nepředběhlo město Budyně. Škola byla otevřena k 1.září.
11.září byla zchátralá plovárna předána do vlastnictví stavitele K.Pokornému s podmínkou jejího
provozování po dobu deseti let.
V témže roce 31.prosince byla definitivně zrušena židovská škola a všech 10 dětí bylo převedeno do školy
České.
V roce 1898 byla slavnostně otevřena mateřská škola. Stavbu vedl V.Pokorný za cenu 5200 zlatých.

Libochovice okolo roku 1900
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V červnu bylo náměstí v Libochovicích slavnostně pojmenováno na náměstí Palackého. (Při výročí stoletých
narozenin F.Palackého).
V tomto roce zakoupil panský velkostatek od O.Kopeckého Hotel Černý orel za 70000 korun.
Roku 1899 se započalo na náklady hraběte Josefa z Herbersteina se stavbou jedné z první vodní elektrárny na
Českém venkově.

10.ledna se konal manifestační protest proti směru projektované železnice
LibochoviceJečovice.
28.ledna byla započata stavba silnice z Duban na Jiřetín. Město darovalo na
stavbu 500 zlatých.
5.května byl založen vzdělávací spolek „Havlíček“.

1900
V roce 1900 došlo ke sčítání obyvatel stav a domů. V Libochovicích tehdy bydlelo 2171 obyvatel ve 328
domech.
8.března se dohodla Sokolská obec s obcí o úpravě hřiště na místě budoucí sokolovny, které by mělo být
využíváno též školou.
Libochovické obyvatele velice rozrušily události druhé Házmburské (Klapské) katastrofy ve dnech 11. 12.

Městský rozpočet na rok 1899:
Příjem 6882 zlatý 95 krejcarů
Výdaje 14278 zlatých 30 krejcarů
Schodek 7495 zlatých 35 krejcarů
(byl krytý 54 % přirážkou na daních)

Libochovice  radnice v roce 1899

VVýývvoojj LLiibboocchhoovviicc ddoo kkoonnccee 2200..ssttoolleettíí
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dubna. Na pomoc se vydal místní hasičský sbor a mnoho dobrovolníků.
8.května bylo započato se stavbou turbíny v hraběcí elektrárně.
10.června bylo započato s výstavbou silnice na Jiřetín.
12.srpna se konal v Libochovicích Župní slet sokolský.
27.prosince byl předložen projekt na výstavbu městských jatek.
V tomto roce se počalo jednat o výstavbě železné dráhy Louny
Libochovice. Ovšem s podmínkou zřízení zastávky Libochovice – město.
Byla postavena nová kruhová cihelna.

1901
1.dubna byl pro okres Libochovický zřízen zvěrolékař se služným 800 + 200 Korun.
5.června uhradilo město Okrašlovacímu spolku ztrátu 203 K 30 hal. za úpravy močálovitého pozemku na
městský park Celková cena úprav byla 653K 82 hal.
Téhož dne darovalo město na projekt železné dráhy LibochoviceJečovice 6000 K.
V létě byla dostavěna a uvedena do provozu jedna z prvních elektráren na zemědělském venkově. Stavbu
nechal provést hrabě Josef z Herbersteina. Dvě turbíny o výkonu 486 b.s. (385 KN) zajišťovaly pohon
mlátiček, řezaček šrotovníků (byl zde jediný pluh poháněný elektřinou v Čechách) ve dvorech velkostatku
v Libochovicích, Brníkově, Evani, Dubanech, Kostelci, Poplzích, Radovesicích, Hájku, Chotěšově a
Vrbičanech. Rozvod byl ve 4000 V.
28.července pronajali právováreční občané pivovar hraběti Josefu z Herbersteina za 3.300 Kč.
Téhož dne byla uzavřena smlouva o elektrickém osvětlení města mezi obcí a hraběcím velkostatkem.
8.srpna se konaly oslavy Matice školské, na kterou hrabě Herberstein zakázal účast svých zaměstnanců. Jeden
zahradnický dělník však o slavnosti v Košticích střílel z hmoždířů a byl propuštěn.
12.srpna se konaly volby do obecního zastupitelstva.
15.srpna bylo přestěhováno Křenkovo krajinské muzeum z radnice do školy.
11.listopadu bylo školní radou rozhodnuto o založení Pokračovací hospodářské školy.
9.prosince byla městskou radou zvolena deputace na pohřeb MUDr.V.Paříka.

Výsledky sčítání lidí a domů v roce
1900 v Libochovicích.

Ve městě 2171 obyvatel ve 328 domech.
Z toho bylo:
2131………………. Čechů,
28 ………………… Němců,
12 ………………… jiné národnosti.

Katolíků ………………… 2043,
evangelíků ……………… 4,
Židů …………………….. 124.

Libochovice v roce 1901

12.srpna roku 1901 se konaly volby
do obecního zastupitelstva.

Starostou byl zvolen V.Reinhart.
I.radní E.Fiedler
II.radní V.Pokorný
III.radní A.Žák
IV.radní J.Bernard
V.radní J.Löbel
VI.radní Dr.J.Kadlec
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1902
2.ledna byl zřízen "Polévkový ústav" pro žactvo v zimní době.
20.května město uvítalo místního rodáka, světícího biskupa Čecha, který přijel k vysvěcení nově
vymalovaného a opraveného kostela.
29.června byl zahájen provoz na dráze Louny – Libochovice o délce trati 21 km. Před zahájením provozu
celou trať projel technickopolicejní vlak a ihned na to bylo dáno úřední povolení k otevření trati.
13.srpna bylo na městské schůzi domlouváno Izraelitům, aby neodebírali německé noviny a svým veřejným
hovorem dávali najevo "že jsou syny Českého národa".
4.listopadu povolilo obecní zastupitelstvo stavbu jatek, ale aby měli právo veřejnosti. Na stavbu poskytlo
půjčku 22 000K. Stavět se začalo až z jara roku 1903.
29.prosince byl schválen regulační plán města, který byl již vypracovaný 1.září, ale městská rada jej po
připomínkách nechávala upravovat. Autorem plánu byl ing.Holub z Plzně.
V tomto roce byla provedena rozsáhlá oprava kostela Všech svatých – jak z vnějšku (břidlicová krytina), tak i
vnitřku pod odborným vedením a dohledem křesťanské akademie. V kněžišti byla dána nová dlažba,
postavena nová mřížka ze sliveneckého mramoru a nová křtitelnice z kararského mramoru. Pod kůrem byly
postaveny nové přesné kopie původních lavic. Pražský malíř, Josef Mathauser (18461917), stoupenec t.zv.
nazaretské školy malířů, maluje nejprve koncept obrazu „Matka Boží s českými patrony“ jako obraz asi 1m
velikosti (tento obraz visí v kapli na děkanství).

1904
5.května byla dostavěna Sokolovna v celkovém nákladu 26 000 korun.
13.května při odvodech v Libochovicích povečeřeli páni z odvodní komise v hotelu U tří lip. Při večeři došlo
k zajímavému incidentu. Následkem něhož vzniklo mezi Čechy veliké pobouření. Městský úřad napsal
stížnost poslancům Dru Karmářovi, Dru Pacákovi a Dru Fořtovi.
16.června jednalo zastupitelstvo o zakoupení pozemků na rozšíření městského parku v celkové výměře 17
korců a 487 sáhů (1 korec 515 zl. 20 kr.) a celkové částce 9074 zl.37 kr.

1903
18.ledna byly na rozkaz nadzahradníka Hrbka ve školním parku všechny stromy a keře seříznuty skoro až u
země, tito poté téměř všechny zašly. Školnímu parku tak kvůli lidské hlouposti vznikla nenapravitelná škoda.
14.března nabídla Řemeslnická beseda svoji knihovnu pro zřízení knihovny obecní. Toto bylo prozatím vzato
na vědomí a bylo započato se sháněním sponzorů na zakoupení většího množství knih.
Již 13.května 1903 učinil Dr.Kadlec městu návrh na zřízení kanalizace. Na tehdejší ceny by takové zřízení
stálo 20  30.000 K.
V červenci se konala velkolepá oslava 30.výročí založení Spolku dobrovolných hasičů v Libochovicích.
6.července se konal oslava M.J.Husa.
21.srpna byl uspořádán Třebenický večírek místním odborem Národní jednoty Severočeské na téma boj
Čechů s Němci v Třebenicích.
2.září uspořádala Občanská beseda přátelský večer za účasti operní pěvkyně M.Gaarnetové a houslového
virtuóza B.Lhotského.
7.září byla zkolaudována Městská jatka. Stavitel Krupka je postavil za 24.000 K.
4.října se konal z podnětu Libochovického politického klubu "Resoriptový den" zakončený přednáškou
JUDr.L.Macháče o Českém státním právu. Účast byla prý hojná.
12.prosince se konala první valná hromada Veslařského klubu. Prvním jeho starostou byl zvolen Dr.J.Kadlec.
V tomto roce začínají vycházet noviny Český sever. Vydavatel byl F.Drha.
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Od 25.července do 10.srpna bylo ve škole ubytováno vojsko (3 bataliony 92.pluku s 80 důstojníky), kvůli
vojenským manévrům v okolí. U Duban byl rozložen vojenský tábor. V městě hrála denně na náměstí
vojenská hudba.
14.srpna byla slavnostně otevřena Sokolovna u příležitosti sokolského sletu župy Podřipské, za veliké účasti
místního obyvatelstva.
23.srpna proběhly volby do obecního zastupitelstva.

1905
9.dubna se v hotelu U tří lip konala volba poslance do zemského sněmu.
20.dubna byla za c.k.okresního soudce zřízena "sirotčí rada".
Akademický spolek Říp uspořádal dvě přednášky ve dnech 16.května (PhDr.F.Drtina  O úkolech a směrech
lidového vzdělání) a 21.května (PhDr.J.Vrchlický  O poesii J.Nerudy).
5.července se konala oslava M.J.Husa.
24.září byl založen Spolek pro potírání tuberkulosy.

Stížnost Městského úřadu poslancům Dru Karmářovi, Dru Pacákovi a Dru Fořtovi ohledně chování odvodní komise, ze dne 14.května
1904 v Libochovicích.

Dne 13.května při odvodech v Libochovicích večeřeli páni odvodní komise v hotelu "U tří lip".
Na jednom konci stolu seděli vojenští pánové (dva majoři, vojenský lékař a nadporučík). Na druhém konci civilní členové komise od hejtmanství
z Roudnice. Páni důstojníci bavili se německy, pánové od hejtmanství mluvili jednu chvíli o soukromých záležitostech česky. Byli to: okresní
komisař JUDr.Jos.Laušman, vrchní okresní lékař MUDr.Inocenc Kvasnička a tajemník Kniha. Když v jednom okamžiku doktor Kvasnička
prohodil ke svým civilním soustolovníkům několik slov českých, zdvihl se major Lebar, velitel doplňovacího okresu v Terezíně a pravil německy:
"Pánové, já si zakazuji, aby se zde mluvilo česky, není to slušné, aby se tak dělo v řeči, které nerozumíme, ač ovládám já více řečí než pan doktor
Kvasnička".
Po tomto rozkazu byli civilní členové odvodní komise jako opařeni a uražený doktor Kvasnička odešel z hotelu pryč.
K tomu dodávaje (jak v interpelaci v té věci podané doslova stojí) to se stalo v hotelu u Tří lip, patřícímu okresnímu zastupitelstvu v
Libochovicích, v jehož obvodu se napočetlo v roce 1900 18923 obyvatelů, z nichž bylo pouze 57 Němců, ostatní pak Češi. Hotel U tří lip jest
sídlem okresního zastupitelství, Sokola, Občanské Besedy, Politického klubu Podřipského, spolku Havlíček, redakce časopisu Český Sever,
odboru Národní jednoty Severočeské, okresního spolku Družstva hospodářského atd.
Město Libochovice čítalo v roce 1900 2146 Čechů a 25 Němců.
Do takového města a takového okresu posílá pan ministr války odvodní komisi, jejíž přední člen ostentativně rozkáže při večeři civilním členům
komise český hovor soukromý a chlubí se, že vojenští členové této komise neumějí jazyka toho, ač mimo němčinu ovládají ještě více jazyků
neznámých.
Prosíme, abyste se, pane poslanče, ráčil tázati pana ministra války, odpovídáli toto jednání jeho intenzím a slibům v posledním delegačním
sezení prohlášeným a jak mohou vojenští členové komise smlouvati se s vojenskými povinníky, z nichž u nás sotva 1% umí německy.
Na konec podotýkáme, že jednání pana majora Lebara způsobilo v kruzích obyvatelstva zdejšího takové roztrpčení, že jest nám podepsaným
zákonitým zástupcům okresu i města třeba vynaložiti veškeré energie a vlivu, jehož na obyvatelstvo používáme, abychom přiměli občanstvo k
zachování klidu a k vyčkání, zdali pan ministr války panu majorovi vysvětlí, jak nerozvážně a proti zájmům říše a armády jednal.
V Libochovicích dne 14.května 1904

Výbor okresního zastupitelství Městská rada
v Libochovicích v Libochovicích

P.T.
Ctěná redakce "Českého Severu"
Dne 20.června roku 1904
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8.října uskutečnilo Ševčíkovo kvarteto s primariusem B.Lhotským dobročinný koncert.
10.října byl zaveden telefon do Roudnice.
19.října bylo na zdejších školách zrušeno školné.
19.listopadu se konala veliká schůze (700 osob), pro rovné všeobecné právo hlasovací. Přednášku držel
V.Beneš učitel z Vršovic. Město i venkov odhlasovali resoluci.

1906
29.dubna byla založena Národní rada Česká.
10.června byl založen spolek Sdružení pokrokových lidí (členové: Kadlec, Žák, Mayer B.,Mayer D., Drha P.,
Schluucksbier, Schneiberk, Křenek K.)
8.července se uskutečnila oslava M.J.Husa.
28.července uspořádala Místní národní rada Havlíčkovu oslavu
30.července byla zahájena stavba obecní váhy s domkem stavitelem K.Pokorným za 4900K.
30.září byl za velikého účastenství občanů koncert Ševčíkova kvarteta.
28.října uspořádala Místní odborová organizace ČSSD první debatní večírek v hostinci "Na kopečku"
30.října rozhodovalo zastupitelstvo o zřízení "zastávky" (žel.zastávka Libochovice  město). Stavba by stála
45.000 K.
9.prosince se konala schůze Řemeslnické besedy.

1907
1.března byly ve městě tyto knihovny:
Občanská Beseda ……… 973 knih
Řemeslnická Beseda …… 742 knih
Sokol ………………….. 210 knih
Knihovna Palacký …….. 260 knih
Všeodborný spolek ……. 200 knih
14.května proběhly ve městě volby poslance do říšské rady.
23.června byl založen Agrární spolek českého venkova. První schůzi 25.srpna byl přítomen říšský poslanec
Bergman.
24.června zakoupilo město pozemky po obou stranách silnice na Slatinu za 10.800 K.
6.července se uskutečnila slavnost M.J.Husa.
12.října byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati Libochovice – Ječovice  Vraňany. Práce na ní
trvaly 7 let a trať byla dlouhá 38 km.
29.prosince se konala schůze o možném založení Občanského klubu.
30.prosince bylo započato "Družstvem stavebním" se stavbou dělnických domků. Hlavní ulice bude 16 m
široká, vedlejší ulice pak 12 m široké. Domky mají mít rozlohu 100 čtv.sáhů.

1908
10.ledna zakoupila Městská spořitelna 29 korců a 49 sáhů pozemků na Slatinské silnici na stavbu dělnických
domků.
16.února byl založen politický spolek "Občanský klub" za účelem vychovávat občanstvo národně a politicky
a pod. Předsedou byl zvolen p.B.Mayer.
25.března zemřel účetní Hospodářské záložny spisovatel Filip Drha. Na jeho počest uspořádala Občanská

Libochovice v roce 1906
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podání a přípisy.
13.srpna zakoupilo město kmenové akcie místní dráhy Louny  Libochovice za 10.000 korun.
17.září bylo zahájeno jednání zastupitelstva o výstavbě městského chorobince. Na výstavbu byla vložena
částka 150 000 korun. Okresní výbor navrhl místo pro stavbu vedle školy a byl schválen stavební plán
V.Pokorného.
28.prosince doporučilo zastupitelstvo panu Linhartovi zřízení knihkupectví.

1909
5.ledna bylo založeno Sdružení českých katolických živnostníků. Bylo složeno ze všech politických stran, ale
protože nevykazovalo žádnou činnost, krátce po svém vzniku zaniklo.
10.ledna vyšlo první a poslední číslo "Podřipských rozhledů" vydavatel F.Pilner z Loun. Druhé číslo již nikdy
nevyšlo.
12.ledna se pod vedením B.Mayera zdvihá první odpor proti zamýšlenému projektu stavby chorobince. Avšak
až 3.dubna se schází komise o třiceti osobách, která měla zhodnotit vhodnost stavby a po velmi bouřlivé
debatě vše skončilo na mrtvém bodě.
22.července zakoupila obec děkanský pozemek mezi Sokolovnou a žel.zastávkou (2920 čtv.sáhů: 10 K za
sáh) na nové ulice a domky.
10.července byla při škole zřízena studentská noclehárna.
Od 29.srpna do 4.září se v Libochovicích konala krajinská hasičská škola. Účastníků bylo celkem 68.
29.prosince bylo jednáno o zřízení veřejného osvětlení z Waschingtonových plynových petrolejových lamp na
náměstí, jedna u hotelu Union a jedna na Kopečku. Jedna lampa za 586 K.

1910
V tomto roce proběhlo sčítání obyvatel. V Libochovicích žilo celkem 2280 obyvatel.
30.března proběhly volby do obecního zastupitelstva.
8.května uspořádal kroužek pokrokovců přednášku T.G.Masaryka "O politice pokrokové"
12.dubna obec zakoupila další stavební pozemky u silnice na Slatinu o celkové rozloze 28 korců, 6,5 čtv.sáhů
v ceně 41 000 korun.

Železniční stanice Libochovice  Město v roce 1906

beseda, Sokol a Národní
jednota Severočeská dne
25.dubna pietní
vzpomínkový večírek.
1.dubna byl dán městem
obnos 850 K. na
vypracování tří variant
pro kanalizaci města.
V ten samý den byla
podstoupena městská
plovárna panu
K.Pokornému. Obecní
příspěvek činil 100 K na
vstup pro chudé děti.
Dále se obecní
zastupitelstvo rozhodlo
nepřijímat německé
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přenechala 7 korců pro sklárny (1 korec za 1600 korun). Stavba byla zahájena v měsíci červnu.
5.července se konala oslava M.J.Husa s přednáškou prof.Fleišhanse „Oslava Husova“.
31.srpna byla v Libochovicích zřízena finanční stráž
20.září otevřel MUDr.A.Čermák ve svém nově postaveném domě parní a elektrické lázně.
10.října zakoupilo město od hraběte Herbersteina pozemek o velikosti 3 korce a 154 sáhů (1 sáh za 5 K.)
Pozemek měl sloužit k prodloužení Kerkovy ulice směrem k vile.
15.října rokoval Občanský klub o zřízení Bytového družstva v Libochovicích, kvůli stavbě dělnických
domků.
26.prosince byla slavnostně znovuotevřena nově postavená dvorana a jeviště v hotelu U tří lip. Divadelní
ochotníci, Dvořák a místní hudební kroužek uspořádali slavnostní večer.

14.dubna byly postaveny dvě stožárové lampy k Unionu a na Kopečku s nákladem 854 K. 6.července
proběhla oslava M.J.Husa s přednáškou Dr.F.Zahálky „Odkaz Husův“.
2.října uspořádala Občanská beseda koncert Ševčíkova kvarteta.
2.prosince se konal slavnostní večer k výročí nastoupení císaře na trůn. Školní děti zde sehrály divadelní
představení "Babička" od B.Němcové.
Koncem roku počal stavitel Pokorný stavět skladiště Hospodářskému družstvu.
30.března roku 1910 proběhly volby
do obecního zastupitelstva s tímto výsledkem:

Starosta  Antonín Žák,
Radní:
Bohuslav Mayer,
Václav Bernas,
Josef Fišer,
Jan Zahálka,
Václav Kopta a
Bohumil Čermák.

1911
18.března byl založen zpěvácký spolek Dvořák.
31.března byl stavitelem F.Krupkou postaven a slavnostně otevřen
penzion "Libuše" u žel.zastávky.
20.května byla podepsána smlouva s firmou Feigl a Morávek z Trhové
Kamenice, kde měli pronajmutou sklárnu. Smlouva ohledně ceny
pozemku stanovila za 1 korec cenu 1200 korun. Před smlouvou podali
informace o sklárně v Trhové Kamenici obcí vyslaní radní A.Žák a
K.Křenek. O zakoupení pozemků a o jednání s firmou se staral
Bohuslav Mayer. Obec zakoupila 311 korců pozemků. Z toho

Libochovice v roce 1911



Historie města Libochovice a okolí, část třetí  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2012

1912
Městský rozpočet na rok 1912.
1.ledna byla slavnostně otevřena sklárna.
Koncem ledna se v Libochovicích rozešla operetní společnost K.Moora. Okresní zastupitelství od ní
zakoupilo rekvizity.
11.dubna se konala ustanovující schůze Okresní komise pro péči o mládež.
25.června zakoupila obec domek Lancův a pí.Lukešové a kvůli úpravě města je nechala zbourat.
15.července podpořilo obecní zastupitelstvo žádost p.J.Píska na vybudování tiskárny.
22.října bylo do školní budovy zavedeno elektrické osvětlení.
13.prosince předalo Stavební a bytové družstvo do užívání prvních pět domků.
22.prosince obdarovala hraběnka na zámku 255 rodin drobnými vánočními dárky.

1913
3.března byla s firmou bratří Pokorných obnovena smlouva na městskou plovárnu. Obec opět přispěla 150 K.
na vstupné pro chudé děti.
1.května se na náměstí konal veliký tábor lidu organizovaný sociálními demokraty. Řečníkem byl pan Beneš
z Vršovic. Na zakončení se konal průvod městem.
19.července se konaly volby do obecního zastupitelstva. Představenstvo se volilo až 2.září.
1.srpna učinilo město smlouvu s hraběcí elektrárnou o dodávce světla. Na náměstí a v ulicích bude 24
žárovek o svítivosti 25 svíček a 24 žárovek o svítivosti 32 svíček. Chodník na nádraží bude mít 8 žárovek o
svítivosti 25 svíček. Na radnici pak bude 38 žárovek o svítivosti 16 a 25 svíček. Pokračovací škola 15
žárovek o svítivosti 50 svíček, 10 žárovek o svítivosti 25 svíček a 5 žárovek o svítivosti 16 svíček. To vše za
roční paušál 1650 K.
Soukromníkům bude účtováno 50 haléřů za 1 Kwh a pro pohony 25 hal./1Kwh. Smlouva byla podepsána na
15 let.
21.září pořádal Akademický spolek Řip manifestační schůzi za zřízení druhé České univerzity v Brně pod
patronací městské rady a okresního výboru Libochovice. Za pořadatele promluvil JUC.Johanovský z Doksan.
Bylo zde zvolené nové předsednictvo ve složení Boh.Mayer za město, J.Komoda za okres a Jar.Křenek za
spisovatele.
30.prosince bylo na schůzi obecního zastupitelstva jednáno o zřízení „Lidové knihovny“.
31.prosince proběhlo mimořádné sčítání lidu.
Výsledky volby představenstva z 2.září
roku 1913.

purkmistr (starosta) Antonín Žák,
I.radní Bohuslav Mayer,
II.radní Václav Bernas,
III.radní Jan Zahálka,
IV.radní Bohuslav Čermák,
V.radní Václav Kopta,
VI.radní František Kaválek.
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1914
Na pozemcích spořitelny na silnici ke Slatině vyrostlo během posledních 4 let na 40 domků.
8.března bylo v Občanském klubu jednáno o kanalizaci. Na konci měsíce, 30.března, jednalo o kanalizaci i
zastupitelstvo. Prozatím byla na tuto akci uvolněna částka 30 000 korun. Bylo rozhodnuto začít s kanalizací
částečnou, od Kaira k pivovaru.
31.března se konala valná hromada právovárečného obyvatelstva. Předsedou byl zvolen Bohumil Čermák a
místopředsedou Josef Houdek.
V neděli dne 28.června roku 1914 u Občanské Besedy hostoval divadelní spolek Hálek z Roudnice
s veselohrou „Pygmalion“. Odpoledne před představením se členové spolku procházeli v hraběcím parku,
když jim sekretář Špinar, který se vrátil autem z obchodního jednání, sdělil, že v Sarajevu byl zastřelen
následník trůnu František Ferdinand d´Este se svou chotí. Tato nemilá zvěst se podařila utajit až do skončení
divadelního představení, kdy se pak bleskurychle rozšířila po Libochovicích.
Oslava M.J.Husa se konala dne 5.července.
15.července podalo obecní zastupitelstvo žádost o nový výroční trh "před Štědrým dnem". Zároveň bylo
rozhodnuto o vyvěšení černého praporu jako reakce na události v Sarajevu a městské zastupitelstvo se
zúčastní smuteční mše.
Mezitím se však vyhrocovala mezinárodní situace mezi Rakouskem a Srbskem. 26.července byl do
Libochovic doručen telegram od okresního hejtmana o částečné mobilizaci nejstaršího ročníku domobrany
narození 1878.
28.července vypovědělo Rakousko válku Srbsku. Byl vydán manifest „Mým národům“. Tento manifest byl
v Libochovicích vylepen 30.července. Ve městě začalo mobilizování vojska, odvody koní, opatřování
přípřeže, ale také schovávání zlatých peněz, dělání zásob potravin a útěky prozíravých do ciziny.
Na radnici docházely různé poplašné telegramy o odvážení zlatých peněz do Francie a Ruska.
V Libochovicích na tyto poplašné zprávy nebylo reagováno. V Budyni však procházely ve dne i v noci
hlídky a starosta obce Koštice dokonce nechal na noc zatarasit silnice, které dal hlídat pověřenými osobami.
31.července byla ustanovena žňová komise a dojednána pomoc při žních Sokolem a Červeným křížem.
Počátkem srpna se naplno rozhořela I.světová válka.
6.srpna došlo do Libochovic císařské nařízení pro zajištění sklizně obilí.
7.srpna došel služební telegram upozorňující na cizí letadla a automobily odvážející nepřátelům stříbrné a
zlaté peníze. Opět jedna z poplašných zpráv.
29.srpna se konala první schůze Válečného pomocného komitétu. Předsedou byl zvolen Josef Kalouš,
náměstkem Antonín Žák, jednatelem Karel Křesťan. Členy výboru: Josef hrabě z Herbersteina, Josef Dryc,
Bohumil Mayer, děkan Oplt, Dr.Prunar, Dr.Reinhart, František Zázvorka a Karel Křenek.
Náplní první schůze bylo opatřování lůžek a jiného materiálu a hlavně bylo navrženo odloučiti se od okresu
Roudnice (komitét byl ustanoven pro celé Roudnicko).
Od 1.září odvádí učitelstvo 1% služného do penze vpočitatelného ve prospěch Červeného kříže v Roudnici a
Péče o mládež.
3.září byl ustanoven dámský pomocný výbor.
13.září hrál spolek divadelních ochotníků veselohru Pavouk od H.Bahra ve prospěch válečného komitétu.
Téhož dne byla v Libochovicích zřízena na základě usnesení Válečného komitétu odbočka Červeného kříže a
na základě nabídky Tělocvičné jednoty Sokol propůjčiti sokolovnu pro účely lazaretu. Zřízením lazaretu byl
pověřen člen komitétu Karel Křesťan.
6.října obdrželo město Libochovice povolení na šestý jarmark.
15.října se konala schůze obecního zastupitelstva. V městě bylo sebráno na podpůrné komité 5500 K.
Všechny dělnické domky u sklárny byly osvobozeny od placení přirážek na 12,5 roku. Obec pronajmula
domek pro infekční nemoci za 420 K.
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Z Libochovic odešlo do války 120 mužů.
16.října začaly odvody 19 – 21 – 22 letých mužů.
V říjnu odváděly školní děti cupaninu a ostružinové listy.
11.listopadu bylo vyučování ručních prací na škole převedeno do pomocné péče válečné.
12.listopadu bylo posláno na frontu 52 párů nátepníčků, 24 párů ponožek a 12 kukel a jiné z prací žákyň
měšťanské školy.
Vlivem válečných událostí stouply ceny potravin.
5.prosince přišel přípis z hejtmanství v Roudnici o pořádání oslav a vyvěšení praporů (radnice, škola a
kostel) na oslavu pádu Bělehradu.
6.prosince se konala slavnostní mše na oslavu Rakouského vítězství i když bylo rakouskouherské vojsko
5.12.z Bělehradu opět vyhnáno.
19.prosince dorazili do Libochovic polští uprchlíci – židé – v počtu 60 dospělých a 24 dětí. Ubytováni byli
v Radovesicích.
24.prosince pořádal válečný komitét vánoční nadílku v lazaretu. Ceny některých potravin

ze dne 21.listopadu roku 1914:

Mouka 27 kr.
1 l mléka 12 kr.
černý chléb 17 kr.
hovězí přední 98 kr.
hovězí zadní 1 zl. 8 kr.
telecí 90 kr. – 1 zl. 5 kr.
vepřové 90 kr.
uzené 1 zl. 20 kr.
1 kg cukru 45 kr.
vejce 4 kr.
1 l piva 28 kr.

Libochovice v roce 1915

1915

V lednu byla provedena sbírka barevných kovů. Vynesla 238,95 Kg.
Od 13.ledna pracovala škola pro vojsko. Děti vyráběly cupaninu, papírové podešve, vložky 2800 párů,
pořádaly se sbírky prádla, knih pro lazaret, prostě se sbíralo vše možné.
16.ledna narukovaly první tři ročníky domobrany.
21.ledna bylo nařízeno šetřit potravinami.
6.února byla městem zřízena infekční nemocnice o 8 lůžkách. (nákladem 2020 K.)
15.února bylo v lazaretu umístěno 25 raněných o které se staraly 2 pečovatelky.
19.února vznikla na Libochovicku epidemie spály.
21.února byl založen Válečný obilní ústav a byly nařízeny soupisy obilí, mouky a „Chlebovky“.
1.března se konal odvod rekrutů. Z 18 jich odvedli 13.
12.března byl další odvod tentokráte devatenáctiletých rekrutů. Ze 17 jich odvedli 10.
1.dubna přednášel Karel Křenek v lazaretu na téma „O podstatě a dějinách ohně“.
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3.dubna došlo do města 14 polských utečenců – židů. Ubytováni byli opět v Radovesicích.
Stav bojujících Libochovických mužů na frontách byl dne 6.dubna  300.
Od 8.dubna dostává lazaret na jednoho raněného vojáka erár 3 K a od okresu na všechny 1000 K.
23.dubna byly zřízeny komise: Aprovizační, žňová a komise pro zajištění zásob mouky.
Od května byla škola plně ve službách války. Na školní zahradě se podle výnosu okresní školní rady měly
pěstovat brambory a zelenina.
14.května byl četnictvem proveden soupis všech mosazných klik a oliv ve městě.
18.května provedla žňová komise statistiku osevu.
26.května byl dvanácti důvěrníky proveden soupis mouky.
27.května dala městská rada na válečnou půjčku 3000 korun.
31.května začal prodej aprovizační mouky na radnici.
V měsíci červnu byla konána posmrtná výstava prací zesnulého Daniela Mayera.
9.června byl proveden odvod domobrany.
10.června se konala ustanovující schůze Červeného kříže.
16.června se konal odvod osmnáctiletých. Z 23 jich odvedli 12.
V červenci dala správa lazaretu provolání do Libochovic a okolí, aby bylo zavedeno cvičení ve zbrani
mládeže od 16 – 18 let. Všichni měli přispět hřivnou ku prospěchu vlasti a mocnářství. Do 8.srpna se
přihlásilo 21 mladíků, cvičitelem byl K.Wild.
Během války však v Libochovicích neutichala ani kultura. 14 a 15.srpna hráli divadelní ochotníci spolu se
zpěváckým spolkem Dvořák zpívanou pohádku „Perníková chaloupka“. Dirigoval V.Štechovský, za režie
K.Křenka a J.Mayerové. Výtěžek vystoupení byl věnován sirotkům.
19.srpna byl zvolen výbor pro vojenský výcvik mládeže. Předsedou se stal c.k.rada Žák, místopředsedou
K.Křenek, jednatelem JUDr.J.Kadlec, zapisovatelem K.Křesťan a cvičitelem Wild.
5.září hráli studenti divadelní hru Skapinova šibalství od Moliéra ve prospěch válečných sirotků.
Spotřeba některých potravin na den a osobu ze dne 15.září.
Ceny některých potravin ze dne 15.září.
19.září bylo ve výcviku mládeže ve zbrani 42 hochů.
25.září byl lazaret rozšířen na 60 lůžek, dokoupeno bylo 33 slamníků, přikrývky, deky a podhlavnice. Hrabě
Josef z Herbersteina hradil polovinu nákladů.
29.září až 2.října proběhla sbírka vlny a kaučuku. Vlny se sebralo 411,5 kg a kaučuku 20,7 kg.
27.října sbírali děti ve školním vyučování ostružinové listy.
21 – 27.listopadu proběhla ve městě sbírka kuřiva a sbírka žaludů.
13.prosince sbírali žáci školy chmelové pružiny.
20.prosince proběhla ve škole sbírka teplého oblečení. Nátepníčky, pásy, šály, trikoty, košile, vesty a čepice
byly odeslány bojujícím vojákům.
24.prosince proběhla vánoční nadílka v lazaretu. Rozdávaly se peníze a doutníky. 26.prosince uspořádal
učitel Tichna s dětmi pro raněné divadelní představení.
Divadelní ochotníci pořádali Silvestrovský pořad ve prospěch lazaretu. Ceny některých potravin ze dne 15.září 1915:

1 kg másla 4 k 80 h – 6 K
1 kg tvarohu 60 h
1 vejce 12 – 20 h
1 kg sádla 8 K
1 l mléka 26 h
1 kg hovězí maso 4 K
1 kg vepřové maso 4 K 20 h
1 l piva 56 h
1 kg mouky 0 78 h
1 q brambor 8 – 10 K

Spotřeba některých potravin
na den a osobu ze dne 15.září 1915:

Chlebové lístky 200g
Mouka 280g
Mouka – zemědělci 320g
Mouka těžce pracující 300g
Máslo 12 dkg
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1916
I.světová válka vrcholila střídavými úspěchy a neúspěchy Rakouska – Uherska. Válečná vřava zachvátila
celou Evropu a rozšiřovala se dále. Život ve válkou zužovaném Libochovicku však pokračoval.
22.ledna byla císařským nařízením zvýšena vojenská povinnost i na muže od 50 do 55 let.
14.března byl povolán na frontu ročník 1898 (osmnáctiletí kluci).
1.dubna byly zavedeny „Cukřenky“ tedy 1 kg cukru na osobu a měsíc.
17.dubna se konal odvod branců narozených v letech 1897 – 1866. Ze 164 branců bylo odvedeno 76.
18.dubna nastoupil do lazaretu za dobrovolně narukovaného Dr.Reinharta, Dr.Hlaváč. Byl velmi oblíben.
Od 29.dubna do 11.května v Libochovicích hostovala divadelní společnost Jičínského a navzdory válečným
útrapám se jí dobře dařilo, neboť zde za ten čas odehrála 11 divadelních her.
30.dubna se na zkoušku zavedl "Letní čas". Ve 23.00 se ručička hodinek posunula na 24.00.
22.května bylo v katastru Libochovice 888 ha a 8022 m čtverečných půdy, z toho bylo obděláno 673 ha a 199
m čtverečných. Lidí živících se na ní bylo 238 z města a 143 z okolních vesnic.
Ceny některých druhů potravin ze dne 28.května.
10.června sbíraly Libochovické děti cín a olovo, zároveň se konala sbírka „zlato za železo“ pro dospělé. (Za
zlaté prsteny dostávali lidé železné).
17.června se konala sbírka vlny a kaučuku.
7.července byly pořádány sbírky starého papíru (332 kg) a ve dnech 9 – 10.července byl ve škole dobročinný
bazar ve prospěch humanitních válečných účelů. (Výtěžek 300,50 K.)
18.července byla provedena rekvizice kovů ve městě. Předsedou sběrní komise byl vrchní inspektor Tichý,
místopředsedou kontrolor cukerní daně Fiml, znalec K.Zajíček, za obec J.Sneiberk a za školu K.Křenek.
Bylo vybráno celkem 346,18 kg barevných kovů v celkové hodnotě 1356 K 6 h.
1.září byly v Libochovicích zavedeny 3 bezmasé dny v týdnu.
21.července byly zavedeny kávenky – 3/8 kg kávy na osobu a 8 týdnů – později se káva vařila z praženého
žita.
24.srpna se na radnici platí za 1 kg másla 10 K a vejce 25 h.
3.září se naposledy zvonilo na všechny zvony kostela Všech svatých a sv.Vavřince. O den později měly být
sundány a odvezeny na přelití. K tomu však nedošlo.
14.září se konala sbírka barevných kovů, hlavně kotle. Zabírány byly též i hmoždíře. Za mosazný hmoždíř
byly dávány litinové a porcelánové.
27.září byly sbírány chmelové pružiny. Nemocní v lazaretu sebrali 3 q kopřiv.
30.září darovala obec místnost kanceláře živnostenské školy pokračovací pro Křenkovo krajinské muzeum.
2.října narukovaly ročníky 1866 – 1871.
5.října se ve městě vydávalo 2715 chlebenek. Na osobu jedna chlebenka (900 g chleba + 500 g mouky) na
týden. Těžce pracující dostával 1,5 lístku.
Na frontě bylo k 5.říjnu 372 mužů z Libochovic.
10.října rukovaly ročníky 1880 – 1892.
1.listopadu upravil Karel Křenek z jednoho kabinetu ve škole „Válečný koutek“
21.listopadu bylo školní mládeži nařízeno sbírat ostružinové listí.
17.prosince se konaly slavnostní bohoslužby k příležitosti nastoupení císaře Karla I. na trůn.
Ceny některých druhů potravin ze dne 28.května 1916:

1 kg hovězího masa 4 zl. 1 kg vepřového masa 4 zl. 1 kg telecího masa 3 zl. 1 kg uzeného masa 4 zl. 50 kr.
1 bochánek chleba 28 kr. 1/2 l piva 14 kr. 1/2 l piva ležák 17 kr. 1/2 l piva Plzeň 20 kr.
1 kg másla 5 zl. 60 kr. 1 kg sádla 6 – 7 zl. 1 vejce 10 – 12 kr. 1 l mléka 16 kr.
1 husa 5 zl. oblečení kupříkladu boty 15 – 16 zl.
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1917
8.února se konal nový odvod osmnáctiletých rekrutů. Z
19 jich bylo odvedeno 17.
9 – 10.února byly sundány a odvezeny zvony. Zvon Josef
174 kg, umíráček Michael 70 kg, dva malé zvonky 24 kg
a dva zvonky ze hřbitova sv.Vavřince 43 kg. Původně
měly být odvezeny všechny zvony, ale po zakročení
Libochovického muzea a památkového úřadu byly zde
ponechány nejstarší zvony Marie z roku 1625 a Vavřinec
z roku 1739.
12.února provedlo vojsko rekvizici obilí na Evani.
Sebráno bylo 136 q obilí.
Celý březen museli učitelé zdejších škol vypracovat stav
osevu a zásoby obilí po domech. Celý měsíc se proto
nevyučovalo.
5.března byly poslány 2 lahvičky s larvami komárů do
Roudnice na posouzení zda se nejedná o rod Anopheles,
tedy komárů rozšiřujících malárii. Byl to však planý
poplach.
18.března bylo z Libochovic na frontě 396 mužů. Padlo
28, nezvěstných bylo 7 a v zajetí 50 mužů.
22.dubna poslala kancelář pro uprchlíky do Libochovic
polské uprchlíky  učitelku se 42 žáky.
4.května přeletěla nad Libochovicemi první vzducholoď
Zepelin.
17.května byl odvod mužů ve věku 45 – 50 let.
15.června se konal sběr bavlny a vlny, tzv.
„Kapesníčkový den“ protože se sbíraly i odstřižky.
25.června byl pro válečné účely zabaven školní zvonek.
Vážil 3,2 kg.
25.července řádila v Libochovicích, Poplzích a Klapém
úplavice.
V srpnu bylo na frontě téměř 500 mužů z Libochovic.
26.září byly zvýšeny platy zaměstnancům úřadu.
Přitom chudinské podpory byly dávány 41 osobám
v celkové výši 2660 K.
29.října dala Spořitelna na sirotčinec 10.000 K.
19.listopadu sehráli ochotníci ve prospěch Červeného
kříže hru "Na letním bytě" od Štoldy.
9.prosince zahájil činnost spolek České srdce. Pořádalo
sbírku obilí, chleba, másla, vajec a sádla. To vše pak bylo
posláno do Prahy.
31.prosince zahráli divadelní ochotníci ve prospěch
lazaretu divadelní hru „Závěť Lukavického pána“.

Ceny některých potravin v lednu roku 1917:
1 kg másla 20 – 50 K
1 vejce 1 K
1 l mléka 60 h
1 kg mouky 0 7 K
1 kg hovězí maso 7 K
1 kg vepřové maso 9,20 – 14 K
1 kg telecí maso 6 – 7 K
1 prostřední nekrmená husa 50 K
1 l piva 2 K
1 q brambor 100 K

Ceny některých potravin k 1.lednu 1918:
1 kg másla 28 K
1 l mléka 60 h
1 vejce 1 K
1 kg hovězího masa7 K
1 kg vepřového masa 14 K
1 kg skopového masa 10 K
1 l piva obyč. 2 K
1 l vína 9 K
1 nekrmená husa 50 K
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1918
Poslední rok I.světové války. Začínají první rozhovory o míru. RakouskoUhersko se zmítá v křečích
1.ledna byl vyživovací příspěvek pro člena narukované rodiny na den 1,6 K. Uprchlík dostával 4 K a
nemocný v lazaretu 3 K 2 h.
O tom v jakém stavu bylo RakouskoUhersko svědčí i nařízení o loajálnosti ve všech směrech vyučování ve
školách. Například v matematice padaly i takové otázky, jako : kolik dětí se vejde do jednoho kanónu !
7.ledna odprodalo město Hospodářskému družstvu stavební místo ve výměře 3401 m čtv. u Hlinišťat.
16.ledna vyšlo ministerské nařízení o snížení moučných dávek na polovinu.
29.ledna zazvonil zvon Marie na kostele Všech svatých, naposledy. Po poledni byl sundán, roztlučen a
odvezen pro potřeby vojska. Mnoho lidí jej oplakalo.
7.února se za hojné účasti občanů konal pohřeb přírodovědce prof.Klapálka.
27.února se obecní zastupitelstvo jednohlasně připojilo za deklaraci poslanců Českých ze dne 6.ledna 1918.
1.března začalo v Libochovicích kolkování bankovek.
3.května jednalo obecní zastupitelstvo o zřízení obecního sirotčince v celkovém nákladu cca 138 000 korun.
Skutek byl prozatím odložen.
Ve dne 25  26.května se K.Křenek účastnil jako zástupce města Purkyňových oslav v Praze.
22.července zakázala zemská školní rada píseň „Hej, Slované“ a mnohé jiné. Byly zabavovány školní
zpěvníky.
Po celý srpen byly sníženy o polovinu dávky na chlebenky. Vydávalo se pouze 63 dkg chleba a 250 g mouky
na osobu a týden. Od září však byly opět celé dávky.
5.září bylo v lazaretu v sokolovně umístěno 144 raněných.
Vlivem událostí, které se odehrávaly od 19.října po schůzi Národního výboru v Praze a po zřízení
Československé vlády v Paříži mnohá omladina v Libochovicích již dne 26.října v nočních hodinách, notně
posilněna alkoholem vyjadřovala v hotelu U tří lip svůj odpor k císařské vládě. Při cestě k domovům pak
odstraňovali orlice z trafik a poštovních schránek domů, ničili vše co bylo černožluté. Ponocný Drnka je
však musel uvést jako rušitele nočního klidu. Městští radní jim pak v pondělí dopoledne 28.října uložili
pokutu, spíše symbolickou, 20 korun.
O několik hodin později přišel na libochovické nádraží telegram o ustanovení Československého státu s
podpisem Dr.Zahradník.

28.října roku 1918 přišel na libochovické nádraží telegram:

„Československý stát se právě před sochou sv.Václava v Praze prohlásil; já, jako zástupce prohlašuji, by se korunky sundaly a úřadovalo se Česky,
provoz aby byl udržován v pořádku. Všechny zásilky do Vídně a do Německa zastavit.
Dr.Zahradník“.

Tento telegram Dra.Zahradníka, poslance na říšském sněmu a později ministra pošt, vzrušil celé město jako
elektrická jiskra. Když jeho opis nesl pan Jaroslav Jiránek, správce okresních silnic, nechtěli tomu mnozí ani
uvěřit. Na radnici starosta Žák si nevěděl rady, zda má onu zprávu vyhlásit. Vyhlášení si vzal na svoji
zodpovědnost městský tajemník Bohdan Kadlec. Sestavil provolání k občanům, aby mohlo být vyhlášeno
vybubnováním, jako kdysi zrušení roboty.
Kolem 16.hodiny vyšel z radnice obecní strážník pan Klíma a po několika úderech na úřední buben silným
hlasem oznamoval:
„Dnes u sochy sv.Václava v Praze prohlášen byl samostatný Československý stát, městský úřad vybízí
občanstvo, aby na tento věkopamátný den ozdobilo domy prapory v barvách národních“.
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Zavládlo všeobecné nadšení. Jásot a provolávání slávy zapudily veškeré spory a nevraživost osob i stran. Za
zpěvu procházely davy lidí městem, mládež odstraňovala nenáviděné orly, znaky staleté České poroby.
Odznakům nepomohl ani zápis v inventáři města.
Večer byla před radnicí uspořádána oslava. Před davem lidí promluvil JUDr.M.Prunar o významu tohoto
dne. Po projevu zazpíval spolek Dvořák „Prapor červenobílý“ a společně s lidem „Kde domov můj“. Radost
trvala do pozdních nočních hodin.
Takový byl 28.říjen  vznik samostatného Československého státu v Libochovicích.
1.listopadu se ve městě upravovala organizace Československého vojska.
8.listopadu se konal vzpomínkový večer bitvy na Bílé hoře.
10.listopadu byla zřízena Národní rada. Její trvání bylo krátké, několik týdnů. Předsedou byl zvolen
Bohuslav Mayer, členové pak: F.Malý, V.Loucký, J.Kalouš, F.Horký, Svobodník, J.Scheiberg, E.Fiedler,
Zajíček, Třešňák a Eichler.
11.listopadu skončila I.světová válka.
14.listopadu byly na slavnostní schůzi jmenováni čestnými občany Města Libochovice tito pánové:

T.G.Masaryk
poslanec Staněk

Habrman
Klofáč
Kramář
Jirásek.

15.listopadu nařídila Okresní školní rada, aby 26 závadných knih, ze školní knihovny, byly opětovně
zařazeny a půjčovány.

Ve třičtvrtě na osm večer dne 28.října 1918 došel na libochovické nádraží druhý telegram:

„Lide Československý ! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát Československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných států světa. Národní
výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu Československého přijal jako jediný, oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.
V Praze 28.10.1918
Ant.Švehla, Dr.Al.Rašín, Jiří Stříbrný, Dr.Fr.Soukup, Dr.Vávro Šrobár.“

1919
V únoru byl v Libochovicích znovu založen Čs.Červený kříž.
29.března přednášel inspektor Josef Rublič na téma „Domácí zahrádka“ a „Veřejné sady“.
12.května se konala poslední schůze válečného komitétu, který se po celou dobu války staral o místní lazaret.
Předsedou komitétu byl Josef Kalouš, členové výboru pak: děkan Oplt, A.Žák, K.Křesťan, K.Křenek, Malý a
okresní ředitelka Kaválková.
26.května vypukla v Libochovicích dělnická bouře proti „Keťasům“. Skláři nesli Orta na šibenici, při čemž
zastavili na ulici dva vozy s prasaty, které si násilím rozebrali. Vzniklou škodu 10000 korun chtěl majitel
prasat uhradit od obce. K soudu však nedošlo.
15.června se konaly volby do obecního zastupitelstva. Volby vyhrála strana sociálně demokratická. 496 hlasy
a 11 mandáty. Volba představenstva se konala dne 16.listopadu.
Ve dnech 13. – 21.července byla ve škole výstava s názvem „Válečná výstava“. Navštívilo ji na 980 osob.
8.října poslalo obecní zastupitelstvo na státní půjčku republiky Československé 10000 korun a na půjčku
Svobody 5000 korun Českých.
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Dne 18.října rozhodlo obecní zastupitelstvo o nákupu 10 vagonů obilí vzhledem
k poválečným stravovacím potížím.
22.září se konala ustanovující schůze „Okresního osvětového sboru“. Předsedou
se stal Karel Křenek.
Dne 29.září proběhla v Libochovicích Zahradnickoovocnická výstava . Patronaci
nad výstavou měl Okresní úřad.
29.prosince se konala schůze celého Okresního osvětového sboru za přítomnosti
17 zástupců různých Libochovických spolků a organizací, na které bylo
rozhodnuto pořádat přednáškové kurzy pod jednotným názvem „Purkyňova
škola“.

1920
První přednáška pořádaná Okresním osvětovým sborem se konala dne 8.ledna.

Výsledky volby představenstva
ze 16.listopadu 1919.

Starosta  František Horký,
I.náměstek – Karel Zajíček,
II.náměstek – Antonín Žák,
Radní:
F.Eichler,
J.Rohan,
J.Štědrý,
J.Vrbka,
Dr.Reinhard,
K.Zeman a
V.Bernas.

Přednášejícím byl Karel Křenek a téma „O Purkyňovi“. Během celého
roku sbor pořádal 21 přednášek.
První schůze obecního zastupitelstva se od voleb v listopadu roku 1919
konala až 13.ledna.
29.února byl Dr.Reinhartem učiněn návrh o vyvlastnění panského domu
(u mostu v zámeckém parku). Sociální demokraté však tento návrh
zamítli. Důvodem zamítnutí byla výpomoc hraběte a velkostatku při
zásobování za I.světové války.
Pod patronací města a různých spolků byl dne 7.března pořádán
slavnostní večer k 70.narozeninám prezidenta Masaryka.
14.dubna obdržel spolek Červeného kříže veliký dar ze Spojených států.
Jednalo se o 4 bedny prádla. Cena byla odhadnuta na 48.881 korun.
19.dubna se sešlo veškeré dělnictvo z panských dvorů v celkovém počtu
asi 300 osob pod zámeckým balkonem a vyslalo k hraběti Josefu z

Výňatek z projevu libochovického starosty
Františka Horkého na první schůzi
zastupitelstva ze dne 13.ledna roku 1920:

„Scházíme se dnes poprvé v tomto složení jako
zástupcové všech stran a stavů i tříd
společenských našeho města, byvši do toho
sboru vysláni z vůle národní revoluce. Všichni
jsme toho vědomí, že bude nám v nejbližším
čase řešiti mnohý, velmi těžký úkol, při čemž
nám však bude zásadou a povinností, abychom
na tomto místě v tomto sboru vždy podřizovali
zájmy jednotlivců zájmu celku.“

Výbor pro zřízení Obecní knihovny
zvolený dne 23.září 1920:

Předsedou se stal Antonín Žák za obec,
Členové:
Karel Křenek za Občanskou Besedu,
Karel Zeman za Řemeslnickou Besedu,
František Tichna za Osvětový svaz (sbor),
Karel Zajíček za spolek Havlíček,
Vencl za Všeodborový svaz,
Kubišta za Krajinský spolek Oharka.

z Herbersteina deputaci, aby se usmířil se svojí manželkou. Hrabě
podlehl nátlaku a tak před svými zaměstnanci, za zpěvu písně "Kde
domov můj", kterou zazpívali dělníci i dělnice, slavnostně potvrdil
políbením své ženy akt smíření.
Ovšem již druhý den se hrabě zajímal u Dra Kadlece, Dr.Prunara a rady
Fryce, zda je vynucený slib právoplatný.
6.července se konala slavnost M.J.Husa. Přednášku na téma
Socialismus a bratrstvo přednesl p.Bubník.
25.července se konal na náměstí tábor lidu za Volnou myšlenku.
Pozvání podepsali Národní socialisté, Sociální demokraté, Národní
demokraté, Agrárníci a Osvětový sbor.
Dne 23.září byl zvolen výbor pro zřízení Obecní knihovny.
Knihovna s čítárnou byla otevřena dne 1.října v místnosti Občanské Besedy „U tří lip“, později pak na
radnici. Občanská Beseda darovala knihovně 1040 knih a dvě skříně, Řemeslnická Beseda asi 700 knih.
28.října se konaly velkolepé oslavy 1.výročí dne svobody. V tento den vydala městská rada provolání o
vystupování z církve. Radní, kteří toto provolání podepsali šli příkladem, nevystoupil ani jeden.
Na vyzvání, aby Libochovice dle usnesení sjezdu Českých měst upravili jména ulic tak, že bezvýznamná
jména budou nahrazena historickými názvy a jmény význačných osob, bylo městské radě navrženy názvy
ulic. Ta je dne 7.prosince schválila.
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HISTORICKÁ STÁVKA NA LIBOCHOVICKU V ROCE 1920
Budování Komunistické strany na Libochovicku nezačalo až roku 1920. 28.říjen 1918 a po něm politika prováděná tehdejšími mocipány ukázala pracujícímu lidu,
že vládnoucí třída nejde po správné cestě. Zrada pravičáckých a reakčních vůdců sociálně demokratické strany vyvrcholila v prosinci 1920, kdy mimo jiné byl
pomocí četníků a policajtů v pravém slova smyslu ukraden dělnický dům v Hybernské ulici v Praze.
Ve všech krajích po celé republice revoluční dělnické organisace, které se již před touto zradou formovaly do tak zvané soc. demokratické levice, vstoupily do
generální stávky.
Na Libochovicku byly již v té době politicky i početně silné odborové organisace zemědělských a lesních dělníku, zaměstnaných převážně na dvorech bývalého
majitele Herbersteina. Mimo toho v některých obcích byla již ustavena sdružení domkářů a malorolníků i dělníků. Takovéto sdružení nám nejbližší, jehož členy byla
řada dělníků z Libochovic, bylo v sousední obci Radovesice.
Na vysvětlenou připomínám, že v programu sdružení mimo politickou a uvědomovací práci bylo materiální zajišťování členů semeny a sádí, umělými hnojivy,
hospodářskými stroji atd. Byla to prostě organisace, ustavená proti bývalým vyděračským hospodářským družstvům, které byly ovládány agrárníky a jejich
přisluhovateli. Převážná většina uvědomělých členů těchto organisací, společně s revolučními dělníky některých průmyslových závodů jako na př. Sklárna v
Libochovicích bylo jádro a kádr nejen stávkového hnutí na Libochovicku, ale i příští zakladatelé Komunistické strany.
Členové sdružení pracovali na 12 dvorech libochovického panství Libochovice, Evaň, Podhora, Brníkov, Podbradec, Chotěšov, Budyně, Kostelec, Vrbičany,
Vojničky a Poplze, celé polesí Libochovice včetně budyňské pily, cihelny Brníkov, Kostelec a Vrbičany, cukrovaru Libochovice a koželužny v Budyni. Velká
většina pracujících v těchto závodech naráz kolem 10.prosince zastavila práci a rozhodla se započíti boj za práva dělnické třídy, která jim byla od 28. října upírána a
buržoasií stejně porušována jako za Rakouska. Stávka nebyla vlastně generální, poněvadž v některých oblastech se k 12. prosinci celkem nic nedělo a nebo nebyla
úplná. Vlaky jezdily, pošta a telefon celkem fungovaly i když do Libochovic se již žádné noviny nedostaly.
Tento den také byly převzaty dělnickými výbory, které byly v každém objektu ustaveny, některé dvory jako Podhora, Libochovice, Brníkov, sklárna, cihelna v
Kostelci i Brníkově. Po poradě rozhodl toho dne rovněž stávkový výbor. že stávka se zostří, to znamená, že ve dvorech se přestane krmiti ustájený dobytek a i ve
sklárně se uvažovalo o uhašení ohně.
Na 12. prosince byli svoláni pracující z obcí na Libochovicku pomocí spojek, prováděných mladými soudruhy. V některých obcích obvyklým způsobem 
vybubnováním, v Klapém byl tábor lidu oznámen pomocí obecního strážníka.
Na táboru se sešlo spousta pracujících ze všech obcí a hovořil na něm s. Čeněk Zeman, úředník zemědělské nemocenské pokladny.
Rozhodnutí o zostření stávky bylo všeobecně schváleno. Stávka dosáhla vrcholu a nakonec ti, kteří tehdy mohli využívati mocenské prostředky  buržoasní
vládnoucí třída  samozřejmě že za účasti pravičáckých soc.demokratických vůdců je využila a rozvezla po všech dvorech, závodech a obcích maďarské vojáky a
četníky. Je pravdou, že u nás nekrvavě, jinde však v krvi a hrubým násilím prvý boj za proletářskou revoluci v republice zatím potlačili.
Bylo to 14, prosince v jednu hodinu v noci, kdy do sklárny v Libochovicích i do ostatních závodů včetně dvorů postupně vnikli maďarští vojáci i četníci (výkonný
orgán buržoasní státní moci, násilím vytlačili dělnické hlídky a nastalo zatýkání a represálie. Nejdříve ti, kteří stávku organisovali a řídili, pak ostatní podle udání a
libovůle pánů. Zatýkáni byli starostové obcí, pokud byli dělníky nebo domkáři či malorolníky, předsedové organisací strany a odborových organisací a vůbec
všichni lidé, vládnoucí třídě nepohodlní. V Libochovicích bylo zatčeno mimo starosty s. Horkého 17 soudruhů, na Libochovicku celkem asi 60. Řada z nich byla
vytažena přímo z postele.
Při potlačování stávky na Libochovicku velmi se vyznamenal a moci pánům neocenitelné služby vykonal policejní koncipient z okresního hejtmanství v Roudnici n.
L. Karas. Byl také za svoji mimořádnou horlivost povýšen na policejního komisaře a později jmenován předsedou správní komise v Libochovicích, kde bylo
rozpuštěno městské zastupitelstvo.
Všichni zatčení z Libochovic a okolí byli soustředění v zámecké konírně a odtud nákladním autem odvezeni do vězení krajského soudu v Litoměřicích. 14. prosince
byla generální stávka likvidována nejen pro nejednotnost pracujícího lidu, ale hlavně pro zradu vedoucích funkcionářů soc. demokratické strany. Tragédie je v tom,
že se to stalo v době, kdy soc. demokratická strana byla silná a mohutná, jak ukázaly volby do nejvyššího orgánu státu. 18.dubna 1920 se konaly volby do
poslanecké sněmovny, kdy v Libochovicích získali soc.demokraté 501 hlasů z celkového počtu 1.430 voličů. Kandidoval dr. Šmeral. O týden později se konaly
volby do senátu soc. demokraté získali 482 hlasů z celkového počtu 1.229 voličů. Kandidoval dr. Soukup.
Všichni zatčení a uvěznění u krajského soudu v Litoměřicích, někteří bez soudního řízení během 3 týdnu a později byli propuštěni. Někteří byli souzeni a byl jim
vyměřen trest odnětí svobody. Většina měla trest vykonán vyšetřovací vazbou. Naposled byl propuštěn s.Růžička starší ze dvora Brníkov, který podle soudního
vyjádření se nedal a použil prý proti státnímu orgánu násilí.
Demokracie byla diskuse, podle učení Masaryka. Buržoasní a reakční strany toto heslo potvrdily brzy po prohrané stávce. Četní stávkující, kteří se jakýmkoliv
způsobem stávky zúčastnili, byli propuštěni ze zaměstnání a často i násilně vyhozeni z bytu. Ve sklárně, na velkostatcích i u ostatních zaměstnavatelů se objevila
černá listina, to je seznam tak zvaných nežádoucích živlů. V žádném případě na Libochovicku a často i v širokém okolí nemohli dělníci, uvedení na seznamu, najíti
obživu. Mnozí se odstěhovali, byli i takoví, které bída příliš přitiskla. Tito nevydržen a odvolali.
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Výsledky přejmenování ulic v Libochovicích ze dne 7.prosince 1920:

Ponechány byly názvy:
Náměstí Palackého, třída Purkyňova, ulice Riegrova, Luční, Koželužská,
Studničná, Kožešnická, Farní, Purkrabská a Zahradní (Kozí).

Přejmenovány byly ulice:
Budyňská na Havlíčkovu
Třebenická na Čechovu
Pivovarní a nová Slatinská na Husovu
Koštická na Tyršovu
Lounská na Vrchlického
Josefská na Nerudovu
Kostelní na Štefánikovu
Nábřeží (od čp.310 k zámku) na Kerkovo nábřeží
Růžová (podél parku) na Boženy Němcové
Kerkova na Komenského
Městské sady (park) na Masarykovy sady
Beze jména na Žižkovu
Ulice od nádraží ke Slatinské na Poděbradovu
Beze jména na Jeronýmovu
Bezejmenné náměstí na náměstí Svobody
Záměstí na Fügnerovu

Ve dnech 12. a 13.prosince se v Libochovicích stal
pokus o komunistický převrat zřízením
revolučních a závodních rad. Dělníci zabrali
sklárnu a dvory v Chotěšově a Martiněvsi. Na
rozkaz Okresního komisaře Karase byla stávka
potlačena dne 14.prosince za pomoci 20
německých a maďarských vojáků. Zatčeni byli:
starosta Libochovic F.Horký, redaktor Zeman a 11
sklářů.

1921
V tomto roce proběhlo sčítání lidu. V
Libochovicích žilo 2639 občanů.
Ceny některých potravin ze dne 2.ledna.
Do 26.února zastupoval uvězněného starostu
F.Horkého Karel Zajíček. V tento den byl vynesen
rozsudek nad komunistickým vedením a F.Horký
byl uznán za nevinného a navrátil se tedy do
funkce starosty města.
Dne 18.března se konala Valná hromada

Složení poradního sboru ze dne
6.června roku 1921:

1. Václav Bernas – strana panská
2. Václav Fryc – Národní demokrat
3. Karel Křesťan – Národní demokrat
4. Václav Pokorný – Agrárník
5. Dr.Max Prunar – Národní demokrat
6. MUDr.V.Reinhart – Agrárník
7. Karel Urban – Sociální demokrat
8. Josef Vrbka – Národní socialista
9. Karel Zajíček – Národní socialista
10. Karel Zeman – Lidovec
11. Hynek Zvolský – Sociální demokrat
12. Antonín Žák – Národní demokrat

Červeného kříže, který byl bojkotován kvůli předsednictví komunisty a starosty Libochovic F.Horkého. Na
schůzi se kromě jednatele a pokladníka nikdo nedostavil. Ti odevzdali listiny na radnici a na své funkce
rezignovali. Červený kříž v Libochovicích přerušil svoji činnost.
1.května se vytvořila politická koalice Národních demokratů, Národních socialistů, Klerikálů a panské strany,
proti Sociálním demokratům a Komunistům. Koalice se scházela u rady V. Bernase. Tam došlo k usnesení, že
všichni zastupitelé sdružení v koalici odstoupí z funkcí v městském zastupitelstvu.
6.června rozhodla Zemská politická správa v Praze o rozpuštění obecního zastupitelstva v Libochovicích
z důvodu, že není usnášení schopné. Správu města převzal dne 13.června Ladislav Karas, okresní komisař.
Jemu k ruce byl dán poradní sbor podle politických stran.

Libochovice v roce 1920



Historie města Libochovice a okolí, část třetí  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2012

Tímto byl převrácen poměr politických sil na Libochovické radnici. Ovšem již v srpnu se konaly nové volby
a s nimi opětovný nástup levicových stran. Nastal tvrdý boj o zastupitelská křesla.
5.července byla pořádána oslava M.J.Husa na nedalekém Jiřetíně.
17.července pořádala Legionářská obec Den legií na ostrově. Od 13.července probíhala Legionářská výstava.
23. září se konala ustavující schůze místní organizace komunistické strany v hotelu Libuše u zastávky ČSD.
Dne 25.září se v Libochovicích konaly pouliční sbírky pro hladovějící Rusy. Vybralo se tehdy 1817,30 korun.
Dne 28.října byl v Městských sadech (Masarykovy sady) odhalen legionářský pomník padlým v I.světové
válce.
Velmi v tomto roce prospívala sklárna – „Továrna na křišťálové sklo a sifonové lahve“ firma Fengl a
Morávek. Rok ukončovala s čistým ziskem 296 594,06 korun. Výrobky byly tehdy prodávány nejen na
Českém trhu, ale podstatná část šla na vývoz do Severní a Jižní Ameriky, Španělska, Francie, Itálie, Anglie,
Rakouska, Bulharska a Alžíru. Díky zásobám předválečného skla mohla firma vyrábět sklo nové a prodávat
jej téměř za desetinásobné ceny. Během působení v Libochovicích se firmě nahromadil zisk téměř 1,5
milionu korun. Na nátlak ředitele Morávka bylo započato se stavbou druhé tavicí pece, která však musela být
několikrát předělávána a tak byla uvedena do provozu až v roce 1926.

1922
27.února vystoupila řeka Ohře z břehů.
Plavalo v ní velké množství utopeného
dobytka
Ačkoliv se obecní volby konaly v srpnu
roku 1921, bylo představenstvo voleno až
9.března roku 1922.
Složení městské rady odpovídalo celkovým
výsledkům voleb.
1.května se na náměstí Palackého konal
velký tábor lidu (cca 1000 osob) pořádaných
komunisty. Sociální demokraté oslavovali
Svátek práce v hostinci „Na kopečku“.
17.června byla zrušena pro malou
návštěvnost čítárna zřízená na radnici.
2.července se konalo definitivní odhalení
pomníku padlým v I.světové válce, společně
s oslavou bitvy u Zborova.
24.srpna přijala rada Řád o vybírání
stavebních a zdravotních poplatků a daně ze
psů.
28. října 1922 slavnostně otevírá Sokol své
Bio vhodným českým filmem "Tam na
horách", za účinkování ochotných bratří 
hudebníků.

FRANTIŠEK BENEŠ
Proč a jak jsme zřídili biograf

Ačkoli byla naše jednota po převratu ušetřena starostí s uplácením dluhů vzešlých
stavbou vlastního stánku, a rozpočet její byl vyrovnaný, přec někteří bratří se
zabývali myšlenkou opatřiti potřebné peníze na úpravu sokolovny, neboť vlastní
budova byla postavena před válkou, kdy nebylo ještě mnoho zkušeností, a byly proto
snahy po její úpravě zcela odůvodněny. V tehdejší době byly práce v jednotě dobře
rozděleny a tak výborně postaráno nejen o otázky ideové a vzdělávací, ale i finanční.
Mnohým jednotám byly tehdy dobrým zdrojem příjmů biografy, takže výbor naší
jednoty s radostí uvítal podnět ke zřízení sokolského biografu, aby i naše jednota
získala trvalý pramen příjmů, umožňující jí i finančně splnění oprávněných
požadavků. Zvolen užší výbor, později Bioodbor nazvaný, a ten se s chutí pustil do
práce. Největší starostí bylo opatření potřebného kapitálu a nutné místnosti. Když
nebylo možno přistavěti levé křídlo sokolovny pro neúměrný náklad a obětovati i
letní cvičiště, podařilo se sjednati velmi výhodnou nájemní smlouvu s bratry
Pokornými. Potřebný kapitál se měl opatřiti od členstva jednoty půjčkou, vypsanou v
úpisech stokorunových. Z různých příčin, ani snad ne z nedostatku pochopení, byla
upsána jen as šestina, takže zbytek musilo poskytnouti, aneb za osobní záruky opatřiti
několik málo bratří; majících na starosti hlavně stránku finanční a tak  po překonání
ještě celé řady obtíží  otevírá Sokol dne 28. října 1922 slavnostně své Bio vhodným
českým filmem "Tam na horách", za účinkování ochotných bratří  hudebníků. Účast
členstva i veřejnosti byla veliká a spokojenost úplná.  Několik bratří věnovalo se
provozu biografu s největší péčí a příkladnou obětavostí, neboť to byli staří zkušení
sokolští pracovníci, mající na zřeteli jen zájem a dobro jednoty. Úspěch morální i
finanční byl zaručen, a zdálo se, že trvale. Avšak po více než dvouletém provozu, kdy
celý pořizovací náklad, převyšující Kč 140.000., byl zcela uhražen, nastává v
Bioodboru podstatná změna; většina bratří odchází a vedení ovládá jiný duch.  Dnes
po dostatečném odstupu lze říci, že změna byla ke škodě a že ani pozdější výměna
osob nemohla již pro jednotu získati tolik prostředků, kolik by dnes k celkové
výstavbě svého stadionu a "žádoucí úpravě tělocvičny potřebovala. A tak se zdá,  že
ani náš sokolský biograf nebyl ušetřen "dětských" nemocí. Než doufejme, že
výsledky v každém směru i v budoucnu uspokojí.
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1923
3. ledna jmenován sv.Otcem rodák libochovický Msgre Antonín
Čech světícím biskupem litoměřickým. Konsekraci (posvěcení)
vykonal 29. dubna v litoměřické katedrále papežský nuncius
arcibiskup Micara s hradeckým biskupem Kašparem a
litoměřickým Grossem. Obřadu se účastnil se P.Lochman a několik
osadníků libochovických.
V tomto roce byly postaveny městské sluneční lázně s kabinami
v celkovém nákladu 40.000 korun.
Třenice mezi politickými stranami dále pokračovaly, což mělo za
následek stálého měnění městské rady.
30.června promovala sl.Eliška Menzlová a s titulem MUDr. se
stala první lékařkou z Libochovic.
5.července se konala oslava M.J.Husa. Přednášel Bubník z Prahy.
Dne 28.října se konala oslava 5.výročí vzniku republiky.

U pomníku padlých promluvil generál Dr.Rudolf Raše a zazpíval spolek Dvořák.. Večer se konal koncert
houslisty Muziky a pianistky moskevské konzervatoře Niny Muziky Večtonové.
V letech 1922 – 23 propásla radnice příležitost získat z pozemkové reformy větší plochy stavebních pozemků.
Ztratila možnost získat pozemky za městem, pole za dvorem k cukrovaru, štěrkovnu podle silnice na Dubany.
Získala pouze velmi mokré pozemky na poplzském rybníce, o které tamní obyvatelé již nestáli.

Složení představenstva ze dne 9.března 1922:

Starosta  Josef Rösler (agrárník)
I.náměstek – Karel Zajíček (národní socialista)
II.náměstek – Václav Květenský (sociální demokrat)
Radní:
Karel Zeman (lidovec)
Václav Bernas (panský)
Josef Pekař (komunista)
Josef Lomič (sociální demokrat)
František Horký (komunista)
Josef Rohan (komunista)
Josef Pokorný (národní demokrat)

Složení městské rady odpovídalo celkovým
výsledkům voleb.

1924
Dne 27.dubna podal architekt města Prahy zprávu o zrevidování regulačního plánu města Libochovice.
Na prvomájových oslavách se celkem zúčastnilo 2700 osob ve třech táborech lidu. První před hostincem „Na
kopečku“ (komunisté – 1000 osob), druhý na náměstí u Statue (Národní socialisté – 700 osob) a třetí u sochy
sv.Rocha – u hotelu Černý orel – (Sociální demokraté – 1000 osob).
V hotelu „U tří lip“ se dne 20.června konala informační schůze o regulačním plánu města.
4.července proběhla tradiční oslava M.J.Husa. Na náměstí přednášel major Jaroslav Král na téma „Hus a jeho
doba“. Oslava všeho lidu však proběhla jako vždy až u symbolické hranice.
7.července bylo ve škole ubytováno 168 dětí kolonie „Svépomoci“ péče o dítě a o dorost v Praze. Děti měli
10 opatrovníků. Z Libochovic odjely 3.srpna.
8.srpna se Agrární strana snažila získat pod svoji správu herbersteinský cukrovar, ze kterého chtěli udělat
akciovou společnost. Snaha jim však nevyšla.
Ve dnech 9. – 10.srpna se konala velkolepá oslava 50.výročí založení Hasičského sboru v Libochovicích.
V srpnu byl Okresu Libochovice přidělen nedaleký hrad Házmburk.
1.září bylo akademický sochařem Křepčíkem opraveno Mariánské sousoší. Ministerstvo školství na opravu
darovalo 10 000 koruna a sbírka po městě vynesla 7700 korun.
Dne 25.září byla založena Farní osada katolíků. První akcí byla oslava sv.Václava v kostele Všech svatých, u
sochy na nábřeží a nakonec v hostinci.
Oslava 6.výročí vzniku republiky se konala dne 28.září na náměstí. U tří lip pak následovala přednáška
O.Vaňka, štábního kapitána a rytíře francouzské legie.
Koncem listopadu byla zrušena Centrální herbersteinská kancelář.
28.prosince byla založena Rada starších církve Československé v Libochovicích. Předsedou rady byl
ing.Jirák a náměstek Kokoška z Radovesic.
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1925
Dne 10.ledna odevzdal Pozemkový úřad Libochovické správní komisi vrch Házmburk.
Okolo 18.března vznikl Spolek pro ochranu a okrasu domoviny. Spolek vysázel moruše na Jiřetíně a sbíral
peníze na meteorologickou stanici.
Na oslavu prvního máje se v Libochovicích sešly tři tábory lidu komunisté, sociální demokraté a národní
socialisté.
5.července proběhla oslava M.J.Husa s přednáškou ing.Emanuela Jiráka na náměstí. Slavnost vyvrcholila
jako každoročně u symbolické hranice v Masarykových sadech za zpěvu písně „Hranice vzplála“.
24.září odstoupil starosta notář Josef Rössler. Jeho místo prozatímně převzal I.radní Karel Zajíček.
Stálé politické neshody byly příčinou značné fluktuace v městském zastupitelstvu.
Okresní rozpočet na rok 1925.
Na konci roku proběhla pozemková reforma. Celý Herbersteinský velkostatek vlastnil 2800 ha orné půdy.
Bylo mu zabráno 2240 ha. Libochovický dvůr vlastnil 273 ha, z toho bylo zabráno 198 ha. Dvůr v Poplzích
vlastnil 104 ha, z toho bylo vyvlastněno 71 ha orné půdy.
Uchazečů o půdu bylo celkem 76 – z toho dostalo půdu 12 osob a obec hřiště. Na Slatinském rybníce dostalo
20 osob po 13 ha orné půdy.
Následkem pozemkové reformy dne 1.prosince zůstalo Josefu z Herbersteina:
Zámek a park v Libochovicích,
123 ha pole v Libochovicích,
200 ha pole v Chotěšově,
220 ha pole ve Vrbičanech.

1926
17.ledna se konaly doplňovací volby do městského zastupitelstva a
představenstva, kde díky politickým rozporům docházelo
k početným rezignacím.
Již od počátku politických rozbrojů bylo zastupitelstvo i rada
v Libochovicích výrazně levicového zaměření.
7.března se konaly obecní volby. Volební právo mělo celkem 1713
občanů z toho 775 mužů a 938 žen. K volbám však přišlo jen 1573
osob. Volby opětovně prokázaly převahu levicově zaměřených
stran.
Volba představenstva se konala 21.března.
I přes levicové zaměření se zastupitelstvo více nežli o blaho obce
zajímalo spíše o politické spory.
2.května se konal Tělocvičný hudební večer pořádaný Sokolem.
1.června se do sejfu nemocenské pokladny vloupali neznámí kasaři.
Ukradli zde 3 860 korun. Víc peněz v pokladně nebylo.
Na počátku června se po vytrvalých deštích rozvodnil Klapský

Členové představenstva obce zvolení 17.ledna
1926:

starosta – Karel Zajíček (národní socialista)
I.náměstek – Josef Rohan (komunista)
II.náměstek – František Kaválek (národní demokrat)
Radní:
František Menzl (agrárník)
Josef Vencl (sociální demokrat)
Josef Vrbka (národní socialista)
Hynek Zvolský (sociální demokrat)
Karel Kizlinger (komunista)
Karel Blažek (komunista)
Josef Pokorný (národní demokrat)

Výsledky obecních voleb ze 7.března 1926:

Československá živnostensko obchodní strana 8 mandátů
Československá komunistická strana 6 mandátů
Československá strana socialistická 4 mandáty
Československá národní demokracie 4 mandáty
Československá sociální demokracie 3 mandáty
Československá strana lidová 3 mandáty
Republikánská strana českého venkova 2 mandáty

Výsledky volby představenstva
z 21.března 1926:

starosta – Hynek Zvolský
I.náměstek – Alois Brejník
II.náměstek – Karel Zeman
Rada:
Josef Pokorný, V.Maroušek, Jaroslav Písek
J.Rohan, K.Kizlinger, J.Löbel, Josef Vrbka
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potok. Zaplavena byla celá sklárna, tavicí pánve byly zcela zničeny. Na pomoc přišlo 30 saperů z Terezína.
Od 15.června opět pršelo. Rozvodněná Ohře zatopila část Masarykových sadů (městský park).
21.června svolala městská rada zástupce všech spolků a organizací za účelem založení Místní osvětové
komise. Ze 23 pozvaných však přišli pouze zástupci z dvanácti spolků a organizací. Přesto byla Osvětová
komise založena. Komise měla za úkol řídit kulturní život v Libochovicích. Předsedou komise byl zvolen
Karel Křenek, jednatelem Karel Vyskočil, pokladníkem Josef Steiger a do knihovní komise byl zvolen
Bohumil Česal.
27.června se konala manifestace lidu (okolo 500 osob) na náměstí, kde mluvil legionář Filip proti
nastupujícímu fašismu v Německu.
30.června se konal společný protestní tábor lidu všech tří socialistických stran proti kongrue. Účastníků bylo
okolo 1000 osob. Četnictvo mělo pohotovost, ale akce proběhla v poklidu.
8.července proběhla oslava M.J.Husa pod pořadatelskou taktovkou Spolku pro postavení pomníku Husova
v Libochovicích.
10.září bylo do Místní osvětové komise zvoleno představenstvo zastupující politické strany a spolky a
organizace v Libochovicích.
3.října se na náměstí konal promenádní koncert hudby 42.pěšího pluku z Terezína, který pořádala Občanská
Beseda.
5.listopadu se konala ustanovující schůze „Sdružení přátel umění – Scéna“. Prvním předsedou byl zvolen
Karel Křenek, místopředsedou Ing.E.Jirák a jednatelem JUDr.B.Kadlec. V prvopočátku měla Scéna 101
členů.
Politické boje v zastupitelstvu se vyhrotily při navrhování rozpočtu v listopadu. Co schůze to boj.
11.listopadu obec rozhodla o úpravě chudobince. Z původních 50 000 korun na opravu však bylo
odhlasováno pouhých 20 000 korun.
V tomto roce zavedl Herbersteinský velkostatek pěstování semenářské kultury ve velkém a dobře
prosperoval.

Libochovice v roce 1926
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1927
16.ledna podalo obecní zastupitelstvo protest proti navrhovanému zrušení samosprávného okresu
Libochovického. Téhož dne se obecní zastupitelstvo rozhodlo pronajmout tenisovému klubu Koželuh louku
proti fotbalovému hřišti ve výměře asi 20 akrů za roční nájem 400 korun.
28.ledna podali komunisté na schůzi zastupitelstva návrh, aby se náměstíčko u sklárny, dosud soukromně
pojmenované Morávkovo, přejmenovalo na Leninovo. Byli ovšem přehlasováni, a tak od té doby se náměstí
jmenuje Paříkovo.
5.července byla pořádána tradiční slavnost H.J.Husa s hranicí. Projev držel ing.Jirák, na téma „Nedohořelo,
nedobolelo“.
Na oslavu vzniku ČR pořádal Osvětový sbor dne 27.října velkolepou oslavu s divadelním vystoupením
spolku Scéna.
V tomto roce dodal ing.M.Šourek městem objednané plány na kanalizaci a vodovod v Libochovicích. Za
plány muselo město zaplatit 60 000 korun. Vodovod z Myslivny by byl 5800m dlouhý, (při denní spotřebě
1200 hl vody). Celkový náklad na jeho zřízení tehdy přesahoval 523 000 korun. K jeho realizaci však
nedošlo.

1928
10.února na návrh A.Brejníka propůjčilo město dvě místnosti v I.poschodí radnice krajinskému muzeu.
12.února se konala velká manifestace občanů na obranu svobodné, demokratické školy.
23.února začal Adolf Lavička provozovat autobusovou dopravu ze Solan do Libochovic.
Dne 12.dubna odstoupil starosta Libochovic Hynek Zvolský.
Téhož dne odkoupilo město od židovské obce bývalou Koželužnu (čp.310) a upravilo ji na Městský sociální
dům. Celkové náklady na koupi domu a jeho opravu vystoupily na 143 703,50 korun. V ten samý den
započala přestavba nové městské váhy, stará byla zničena požárem, s celkovými náklady 46 436,20 K.
12.duben byl hojný na události. V ten den byla v Libochovicích založena Masarykova liga proti tuberkulóze a
město dostalo pozemek u Poplzského rybníka o výměře 3 ha 59 arů za 37 938 korun.
27.května byla Sboru dobrovolných hasičů slavnostně předána automobilová stříkačka města Libochovice.
Celková cena stříkačky byla 87 720 korun.
Novým starostou města se po volbách dne 27.července stal Václav Maroušek.
V srpnu se v okolí města konaly veliké vojenské manévry za použití všech tehdejších technických
vymožeností (letadla, telefony, rádia a podobně). Díky manévrům, které končily až 30.srpna se obec
rozhodovala o stavbě nového mostu. Přes ten starý, železný, nemohla těžká vojenská technika.
V prosinci uhodily těžké mrazy. Zamrzly vodovody, byla nouze o vodu a později i o uhlí. Sněhu napadlo až
80 cm.

1929
Již před vánocemi roku 1928 udeřil silný mráz. Led byl místy až 70 cm silný, sněhu napadlo 80 cm. Zamrzly
vodovody a byla nouze o vodu. Později začalo docházet i uhlí. V únoru mrazy dosáhly v noci až –35o C a
přes poledne bylo „jen“ –20o C . Následky byly veliké. V údolí Ohře umrzla většina ovocných stromů,
všechny třešně, slívy, švestky, ořechy, meruňky, broskve, většina hrušek a skoro polovina jabloní. Situace
v městském zastupitelstvu se vyhrocovala. Starosta V.Maroušek rezignoval dne 28.ledna na svůj post a pod
slibem urovnání vztahů svoji rezignaci stáhl. Třenice trvaly nadále.
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základního kamene Husovy sochy. Pořadateli byli: Okresní osvětový sbor, Sokol, Legionáři, spolek Dvořák,
Čsl.církev, Českobratrská církev a divadelní spolek Scéna.Na náměstí promluvil o Husově významu tajemník
Národního osvobození z Prahy, legionář B.Šlégr. Průvod se pak vydal do Masarykových sadů (městského
parku), kde bylo po Šlégrově slavnostní řeči poklepáno na základní kámen Husova pomníku. Na závěr
zazpíval spolek Dvořák dvě písně.
10.července byl založen Spolek pro postavení pomníku prvnímu prezidentu ČR T.G.Masarykovi. Stanovy
spolku byly schváleny až dne 29.listopadu roku 1931.
12.srpna se spojili hrabě Josef z Herbersteina a elektrotechnik Truma a založili veřejnou obchodní společnost
„Herbersteinská elektrárna“.
1.září se za patronace velitelství III.pěší divize slavnost 15.výročí založení Československého vojska. Po
dopoledních projevech na náměstí se odpoledne konala veselice v Masarykových sadech.
5.září se konala schůze zástupců všech stran v zastupitelstvu, aby vyřešila nastalo krizi. Výsledek byl však
velmi nejasný.
3.října byl 16 hlasy zvolen starostou Alois Brejník. Ihned se však zvedla vlna protestů a jeho zvolení nebylo
schváleno.
Od 1.listopadu začaly jezdit motorové vozy z Loun do Lovosic a do Mšeného.
Od 16. Do 19.listopadu se konala předvánoční výstava prodejných obrazů akad.malíře J.Hurta.
25.listopadu se vyhrotila situace v obecním zastupitelstvu. Na chůzi došlo k roztržce a koalice navrhla
rozpuštění zastupitelstva. To bylo schváleno a koalice, ač měla 17 hlasů opustila zasedací místnost.
Začátkem prosince proběhla předvánoční prodejní výstava obrazů a plastik místních umělců pořádaná
divadelním spolkem Scéna. Vystavovali: akad.malíř D.Mayer, Z.Mayerová, J.Zázvorka a sochař K.Zentner.
12.prosince podala koalice v zastupitelstvu rezignaci a 19.prosince bylo obecní zastupitelstvo výnosem
zemského úřadu rozpuštěno. Vedení města převzal vládní komisař Dr.Mastalirz.
V tomto roce nechal děkan P.V.Oplt opravit sochu sv.Barbory za cukrovarem (za podpory Okrašlovacího
spolku) a sochu sv.Václava na nábřeží. Obě sochy opravoval sochař Karel Zentner.

1930
Cena některého pečiva :
Rohlík …………………… 25 h
Chléb (1kg) ……………… 1,50 K
6. a 7.března se konala slavnost k 80.narozeninám prezidenta T.G.Masaryka. Akci řídil Spolek pro postavení
pomníku T.G.Masaryka v Libochovicích. První den se konala slavnostní akademie Okresního osvětového
sboru, za účasti spolku Dvořák a Scéna. Druhý den byla slavnostní schůze všech spolků a organizací na které
byla sepsána gratulace panu prezidentovi. Na náměstí se konal velký promenádní koncert a odpoledne se pro
děti promítal v BioSokol film „Zlatý květ“.

Škody způsobené mrazy na ovocných stromech podle
statistiky ze dne 13.září 1929:
Jabloně 569; hrušky 459;
švestky 582; višně 53;
třešně 450; slívy 151;
meruňky 114; ořechy 148;

celkem bylo zničeno 2526 ovocných stromů a mnoho
jiných především kaštanů.
Celková škoda činila 270 228 korun.

8.března byla na různých schůzích probírána městská
kanalizace a vodovod. U vodovodu se řešilo, zda přivádět
vodu říční či pitnou. Rozpočet podle dodaných projektů činil
na vodovod – 1 779 974 K a na kanalizaci – 3 705 106 K.
27.května V.Maroušek definitivně odstoupil z funkce starosty
Libochovic.
23.června byl slavnostně odhalen pomník profesoru Františku
Klapálkovi, prvnímu Českému entomologovi, na hřbitově
sv.Vavřince. Pomník byl postaven za 40.000 korun.
6.července se konala slavnost M.J.Husa s položením
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V ten samý den se konala vzpomínka na básníka Rudolfa Pokorného u jeho hrobu na hřbitově sv.Vavřince.
Přítomna byla i jeho manželka Růžena Pokorná – Purkyňová. Večer se konalo divadelní představení
prof.Strejčka z Mladé Boleslavi „První Český bál“. Výtěžek byl věnován na pamětní desku zvěčnělého
básníka.
16.června se konala první schůze obecního zastupitelstva. Starosta začal svůj proslov slovy: „ Začíná nové
období v městě. Nemohu nic slibovat, nevím, jak dlouho budu moci tento úřad zastávati. Zanechme osobních
nájezdů a pracujme pro rozkvět obce ….. žádám o společnou podporu………“. Na schůzi bylo rozhodnuto
podat memorandum o znovuzřízení okresu Libochovice. Naděje na jeho znovuzřízení však již bylo málo.
Politická situace se po posledních volbách začala pomalu uklidňovat.
1.července začal ve městě pracovat Okresní ústav práce (Úřad práce) pro zprostředkování práce a služeb.
3.července se s projektantem ing.Šourkem z Prahy projednával budoucí vodovod od Jägerhausu do
Libochovic. Pramen v lese dával 5 litrů vody za sekundu. Projekt počítal s potrubím taženým přes Poplze o
délce 3390 metrů. Bylo počítáno s vodojemem u městských jatek, odkud by se voda el.čerpadly hnala do věže
a odsud o tlaku dvou atmosfér do vodovodní sítě. Náklad měl být 1 800 000 korun. Projekt počítal s roční
spotřebou 100 000 m vody při ceně za 1 m asi 1,4 K, tedy 14 haléřů za hektolitr.
Ve dnech 5 – 6.července byla v Masarykových sadech slavnostně odhalena socha Mistra Jana Husa,
zhotovená Karlem Zentnerem v celkovém nákladu 15 000 korun. 5.července se na Ostrově konalo divadelní
představení „Jan Hus“ od A.Jiráska. Ve druhém dějství však diváky i herce rozehnala bouřka. 6.července se
konalo vlastní odhalení sochy. Slavnostní projev měl Dr.František Žilka, profesor Husovy koleje v Praze. Po
odhalení sochu předal předseda spolku pro postavení pomníku Husova v Libochovicích Karel Křenek do
ochrany městského úřadu.Večer se opakovalo divadelní představení Jan Hus již za pěkného počasí.
18.července započalo jednání o stavbě nového mostu přes Ohři. Bylo rozhodnuto, že nové řečiště zahne u
kraje Poplz rovně směrem k elektrárně a celé rameno pod zámkem se vysuší. Předběžný náklad byl odhadnut
na 2 – 3 miliony korun.
30.října začal Svatopluk Zůna zajišťovat autobusovou dopravu Libochovice – Litoměřice.
14.listopadu byla městem podána žádost o povolení projektu vodovodu a kanalizace.
31.listopadu proběhlo ve městě sčítání lidu a domů.
11.prosince obdrželo město povolení k provedení částečnému zřízení vodovodní a kanalizační sítě. Na první
část prací dalo město 100 000 korun a zároveň požádalo Ministerstvo sociálních věcí o příspěvek. Práce
začaly v ulicích Žižkova, Husova, Táboritské, Tyršova a Štefánikova. Vodovodní potrubí bylo napojeno na
původní starou síť.
Koncem roku bylo na městském zastupitelstvu opět projednáváno vybudování vodovodu z Myslivny. Zřízení
vodovodu by stálo až 1 700 000 korun. I po odečtení subvence byla částka jeden milion korun. To by
znamenalo, že maloodběratel by za přípojku zaplatil 200 K a velkoodběratel pak až 600 K. Protože však
občané mají zájem o měkkou vodu na praní muselo by se přikročit k výstavbě vodárny a filtračního zařízení,
které by přišlo na dalších jedena půl milionu korun. Výstavba vodovodu z Myslivny byla proto odložena.
22.prosince byla s velkostatkem sepsána smlouva o dodávce vody do vodovodní sítě s ročním paušálem 15
000 korun, provizorně na dva roky.
V tomto roce byl upraven sál v hotelu „U tří lip“. Byla postavena galerie.

Členové představenstva města zvolení 26.května 1930:

starosta – Josef Vrbka,
I.náměstek – Josef Lomič,
II.náměstek – Bohuslav Mayer,
Městská rada:
Soukup, Zajíček, Rohan, Slavík, Zeman, Pereles, Glanc.

19.dubna se rozezněly hasičské sirény – signál to
dvouminutové vzpomínky na oběti I.světové války. Dvě
minuty před polednem se zastavila veškerá činnost a každý
s obnaženou hlavou vzdal hold padlým.
11.května se konaly obecní volby a 26.května byla volba
představenstva.
Tímto dnem ukončil činnost úřad vedený komisařem
Mastalirzem.
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nový hřbitov a to hned vedle starého v celkové výměře 3594 čtv.sáhů v ceně za sáh 10 korun. (4 korce bylo
394 čtv.sáhů).
V říjnu byla založena Nezávislá jednota legionářů. Jednota měla 15 členů.
4.listopadu se konalo zasedání komise pro vybudování nového mostu přes řeku Ohři. Plány mostu již byly
schváleny a toho dne padlo konečné rozhodnutí o jeho umístění. Komise rozhodla, že nový most nebude na
místě starého, ale povede k němu hráz přes nynější řečiště nad jezem, které bude zasypáno a most bude
umístěn od poloviny lesíka „Ve starém mlýně“ až k rohu „Višňovky“. Most bude železobetonový
s pobřežními zdmi 107 m dlouhý (mezi břehy prý 986 m dlouhý), Jízdní dráha bude široká 5 metrů a
chodníky po 1,3 metru. Most bude mít 2 pilíře, tedy tři oblouky.
Ovšem jeho výstavba byla pro nedostatek financí odložena.
19.prosince ukončil svoji činnost Spolek pro postavení pomníku Husova v Libochovicích.
V tomto roce byla zavedena další linka autobusové dopravy ve směru Libochovice – Roudnice n/L.

Výsledky sčítání lidu a domů ze dne 31.listopadu 1930:

Počet obyvatel celkem 2 772
Z toho:
Římskokatolického vyznání …………………… 1955
Českobratrského vyznání ………………………. 171
Československo husitského vyznání …………… 213
Židovského vyznání ……………………………. 48
Jiného vyznání …………………………………. 17
Bez vyznání …………………………………….. 368

Z toho:
Čechů ………………….. 2711
Němců …………………. 32
Jiných ………………….. 9
Cizinců ………………… 20

Domů bylo 589 čísel.

Dráhy opravily a rozšířily most přes Klapský potok, který byl
každoročně příčinou záplav ve sklárně.
Autobusová doprava uvedla v činnost linku Libochovice –
Praha a zpět.

1931
Začátkem roku byl otevřen okresní chorobinec se dvěma
jeptiškami coby ošetřovatelkami.
Během roku byly Píseční a sluneční lázně rozšířeny o dvě
kabiny, mimo sezónu zajišťoval MUDr.A.Čermák služby
v lázních vanových, elektrických a parních.
V tomto roce bylo v Libochovicích na 200 nezaměstnaných.
Padesáti osobám město zajišťovalo práci při stavbě vodovodu.
1.dubna byl dokončen a dán do provozu nový Chorobinec
(Domov důchodců).
V dubnu byl založen spolek Purkyně.

Libochovice  náměstí Svobody ve třicátých letech minulého století

V červenci vlastnila veřejná
knihovna 2800 knih.
Knihovníkem byl Jaroslav
Svoboda a knihovním
referentem Václav Pata.
26.července se konala oslava
60 let kněžského výročí
arciděkana Václava Oplta
spolu se svěcením nového
zvonu.
20.října vybrala komise,
složená z hejtmana, okresního
lékaře, okresního inženýra a
členů okresu a města, místo pro
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Nové pojmenování ulic zde dne 3.listopadu roku 1932.

Stávající pojmenování zůstalo zachováno, kromě ulice Fügnerovy, která byla přejmenována na ulici Revoluční a dále pak ulice Zahradní, která
byla přejmenována na Turinského.

Nově vzniklé ulice byly pojmenovány:
Máchova od Vrchlického ulice do ulice Luční
Fügnerova od sokolovny k cihelně
Rudolfa Pokorného od zastávky k Veinerovi (dnešní konec ul.Komenského)
Táboritská od domu Hanzalova k Strýhalovi (od Husovy po Nádražní)
Jeronýmova od domu Holého k Zemanovi (Táboritské k Poděbradově a dále na sever)
Kaplířova od domu Tyle k Roubíkovi (Táboritské k Poděbradově a dále na sever)
Chelčického od hrnčírny ke sklárně
Nádražní od Strýhala k nádraží (dnes od Havlíčkovy ke sklárně)
Zborovská od Husovy ulice ke hřbitovu
Dále byly určeny názvy po čtvrť, která se měla výhledově stavět od ulice Husovy směrem ke hřbitovu. (Názvy však nebyly později dodrženy).

1932
28.ledna bylo rozhodnuto o částečném provedení kanalizace podle mnohomilionového projektu ing.Šourka.
Z nedostatku financí se provedla pouze část v záměstí pro domy v ulici Riegrově a Purkyňově, od zastávky
kol pivovaru. Tato část stála 44656 korun. S kanalizací bylo prováděno i částečné zavádění vodovodu do
domů. Vodovod byl zaveden i do budovy radnice.
1.února byla přeložena pobočka Okresní nemocenské pojišťovny do Roudnice n/L.
8.března bylo schváleno vybudování obecního hřbitova o ploše 129 arů a 19 metrů. Stavba stála 40000 korun,
zeď postavil stavitel Eduard Roll. Úprava hřbitova byla provedena velmi rychle, takže se do něho začalo
pohřbívat již 27.7.tohoto roku.
1.dubna bylo v obecním chorobinci umístěno 44 osob.
1.května byla otevřena výletní restaurace Myslivna.
8.května zemřel archivář města BudyněAntonín Janda.
5.června byla slavnostně odhalena pamětní deska čsl.legionáři Jaroslavu Zemanovi.
15.června bylo rozhodnuto vystavět nad mateřskou školou a muzeem (ve dvoře městské radnice) nadstavbu
třech nových učeben pro městskou školu. Práce byla zadána staviteli E.Rollovi, který ji dne 20.září tohoto
roku odevzdal k užívání. Stavba přišla město na 140 423 korun.
5.července pořádala Místní osvětová komise oslavu M.J.Husa. U Husova pomníku promluvil J.Zimmermann
z Roudnice. Za písně Hranice vzplála byla zapálena symbolická hranice.
15.července zemřel starosta města Josef Vrbka. Obec mu vystrojila pohřeb v částce 3822 korun. Novým
starostou byl zvolen pan Bohuslav Mayer.
12.srpna jednali zmocněnci zemského výboru s majitelem velkostatku Josefem z Herbersteina o výstavbě
nového mostu přes Ohři. Není známo jak se dohodli, ale stavba byla opět odložena.
V říjnu se mělo započít s výstavbou průjezdní silnice v Libochovicích v celkové částce 620 000 korun. Ke
stavbě však až do konce roku nedošlo.
13.října byla svedena do kanalizace strouha vedoucí vodu z rybníčka přes Masarykovy sady do řeky.
Důvodem byl veliký zápach v letních měsících. Zároveň byl pod zámkem, na začátku cesty vedoucí
k Poplzím, vybudován veřejný záchodek.
19.října byl založen spolek Kruh přátel české knihy.
3.listopadu došlo k pojmenování nových ulic města Libochovice.
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16.prosince bylo započato se stavbou nových chodníků v nové části města a zejména v Luční ulici.
V tomto roce pracovaly v Libochovicích tyto peněžní ústavy: Spořitelna, Občanská záložna, Okresní
hospodářská záložna, Živnostenská záložna a Zemědělská nemocenská pojišťovna.
Kulturní založení obyvatelstva vyznačují nejenom akce a činnost různých spolků, ale i úroveň knihovnictví.
Ve městě pracovalo více knihoven. Obecní knihovna o 3024 svazcích, knihovna Osvobození o 128 svazcích,
knihovna Sokola o 420 svazcích, knihovna Palackého založená v roce 1898 o 493 svazcích a Okresní
knihovna Učitelská o 365 svazcích.
Kromě kultury se v Libochovicích mocně rozvíjel i průmysl a obchod. Z průmyslových podniků zde
pracovaly: Herbersteinský cukrovar, který zaměstnával stabilně 45 dělníků (za kampaně až 208),
Libochovické sklárny a.s., které zaměstnávali 250 dělníků (z toho 100 sklářů), Libochovické keramické
závody (cihelna) zaměstnávající 50 dělníků, Hrnčířské závody zaměstnávající 7 dělníků, Pivovar o 5
dělnících, Libochovická elektrárna Herberstein a společník zaměstnávající 16 zaměstnanců a Průmysl
zemitých barev Colotera.
Ve městě byl též velmi dobře fungující hraběcí Velkostatek se semenářskými kulturami a Hospodářské
družstvo.
Ve městě byla i autobusová doprava. Státní linka jezdila směrem Libochovice  Praha a Klapý – Libochovice
– Roudnice. Do konce října jezdil autobus směrem Libochovice – Litoměřice a do konce roku pak směrem
Libochovice – Mšené Lázně.
Během roku byly upraveny Městské sady a postaveny sluneční a říční lázně.

Libochovice  sluneční a říční lázně 1933
Na počátku roku činil dluh
města Libochovice 475 622 Kč.
Rozpočet na tento rok končil
schodkem 132 000 Kč a byl
uhrazen přirážkami na daních.
3.dubna byla opět otevřena
restaurace Myslivna.
V červnu bylo započato
s předlážděním města. Práci
provedla firma Ing.Ovesný,
Nachlinger a spol. z Prahy. Od
hospody na Kopečku po hotel

Union (nám.Svobody) byly ulice vydlážděny betonovou dlažbou. V srpnu pak od cukrovaru ke Kopečku byla
ulice vydlážděna patentní dlažbou „genzal“ z čedičových úlomků v podobě kostky velikosti dětské hlavy
v betonovém podkladu. Bylo zaměstnáno 75 zdejších dělníků. Čedičová dlažba přišla na 120 000 Kč. Práce
byly ukončeny 23.listopadu.
5.července se konala oslava památky M.J.Husa. Přednášel J.Pluhař z Roudnice na téma „Jak památku Husovu
nejlépe slavit“.
28.července zakoupilo město dům p.Brilla čp.237 aby byla odstraněna nebezpečná zatáčka (byl zbourán).
V červenci učinil zemský výbor na základě vodoprávního řízení konečné rozhodnutí ohledně stavby nového
mostu.
8.srpna bylo na Valné hromadě právovárečného měšťanstva rozhodnuto (23 hlasů pro; 3 proti) o prodeji
pivovaru se vším příslušenstvím manželům Miroslavu a Marii Hrdinovým za 290 000 Kč.
12.srpna se konaly oslavy 60.výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů.
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22.srpna odhlasovalo obecní zastupitelstvo 100 000 Kč na stavbu nového mostu a tu samou částku na regulaci
řečiště. Nový most by měl stát 1,5 milionu korun.
28.října byl položen základní kámen k pomníku T.G.Masaryka v Městských sadech v Libochovicích. Večer
byla uspořádána benátská noc. Pořadateli byli Spolek pro postavení pomníku T.G.Masaryka v Libochovicích
a Okresní osvětový sbor.
V říjnu byl na kostelní věž kostela Všech svatých umístěn nový skleněný ciferník s elektrickým osvětlením
v hodnotě 2700 Kč.
11.prosince byl zaveden po odhlasování v zastupitelstvu úplný klid v obchodech v neděli a o svátcích. Toto
hlasování bylo počátkem rozpadu městské rady v roce 1934.
Kanalizační síť se během roku rozšířila i na starší části města a vodovod byl rozveden za minimální náklady
po celém městě. Provedla se prozatímní úprava chodníků v délce 2 km.
Od firmy Zajíček z Kladna bylo zakoupeno 59 pouličních tabulek v celkové ceně 1 261 Kč, přičemž byla
„Fortna“ označena ulicí Purkrabskou a bývalá ulice Purkrabská byla přejmenována na ulici Turinského.
Fondy, které měla obec ve správě v roce 1933.
Z průmyslových podniků zde pracovaly: Herbersteinský cukrovar, který zaměstnával stabilně 45 dělníků (za
kampaně až 239), Libochovické sklárny a.s., které zaměstnávali 400 dělníků (z toho 150 sklářů),
Libochovické keramické závody (cihelna) vyhlásily úpadek, Hrnčířské závody propustily většinu
zaměstnanců, Pivovar, Libochovická elektrárna Herberstein a společník zaměstnávající 16 zaměstnanců a
Průmysl zemitých barev Colotera se 6 zaměstnanci.
Koncem roku bylo na Libochovicku 284 rozhlasových přijímačů, z toho v samotných Libochovicích 195.
Na konci roku se opětovně jednalo o zrušení okresního úřadu Libochovice z důvodu, že je v něm pouze 20
058 osob. Proti zrušení byly odeslány dopisy od rady města, politických stran i spolků a organizací, do senátu,
sněmovny i na vládu.
Vlivem stoupající celosvětové krize se postupně zvyšovala nezaměstnanost i v Libochovicích. Koncem roku
zde bylo registrováno na 927 nezaměstnaných.

1934
7.ledna pořádal OOS Tryznu k uctění památky Dra.Antonína Švehly.
22.ledna ukončilo svoji činnost Stavební družstvo a zbylý obnos 546,15 Kč odevzdalo obci.
Počátkem roku se vyhrotily stranické různice v obecním zastupitelstvu a ty vedly k rozhodnutí zemského
úřadu jej dne 16.dubna rozpustit. Okresní úřad v Roudnici zde dne 27.dubna dosadil Obecní správní komisi
jejímž předsedou se stal Hynek Dvořák, ředitel berního úřadu. Tak již poněkolikáté se stalo, že o věcech
obecních rozhodovaly úřady dosazené osoby. Komise však pracovala pro blaho a rozvoj města.
Oslavy 1 máje zcela patřily Komunistické straně (u sv.Rocha) a Straně sociálně demokratické (u Statue).

Výňatek z rozhodnutí zemského výboru ohledně stavby nového mostu z července roku 1933:

 proti vypracování projektu není námitek
 stavebníkem bude země Česká
 stavebníkem nového mostu bude okres roudnický
 má býti provedeno do 5 roků
 velkostatek dává svolení ke zrušení jezu a vodárny za náhradu 70 000 Kč a poříditi si na vlastní náklad novou vodárnu (hned pod novým
mostem)
 obec Libochovická prodlouží kanál k vyvedení Botiče až pod novou vodárnu
 pozemky získané vymění se s velkostatkem, jenž přenechá obci zasypané řečiště na západ od nového mostu k rozšíření Masarykových sadů
 náhrada, neb zřízení tenisového hřiště
 ostrov Port Artur zůstane nedotknutý.
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5.května se konala vzpomínková oslava 15.výročí tragické smrti generála Dr.M.R.Štefánika. Pořadatelem
byla Jednota legionářská v Libochovicích.
25.května se konala veliká manifestace se slavnostním průvodek ke příležitosti znovuzvolení T.G.Masaryka
prezidentem ČSR.
8.června se ve městě sešla komise a odborníci ohledně regulace řeky Ohře a stavby nového mostu. Po sdělení
o připravenosti prací vše zmrzlo na financích. Celá akce měla přijít na 5 000 000 korun. Tuto částku se
podařilo zredukovat na „pouhých“ 3 200 000 Kč. Nakonec bylo rozhodnuto, že ke stavbě by mohlo dojít
v roce 1935.
5.července pořádala Místní osvětová komise oslavy M.J.Husa na které promluvil A.Herynk z Roudnice.
19.srpna oslavil své 80.narozeniny veřejný a spolkový činitel Karel Křenek.
1.září pronajala obec Rybářskému spolku rybníček u obecního domu na dobu šesti let za roční nájemné 310
Kč.
9.října bylo započato se stavbou nové budovy spořitelny.
Vlivem nastupujícího fašismu v Německu byl pod hlavičkou Odbočky svazu čsl. důstojníků dne 2.listopadu
1934 založen Místní výbor obrany obyvatelstva. Předsedou se stal starosta Hynek Dvořák, jednatelem Josef
Holý, místopředsedou Josef Rublič a Josef Tyl.
V listopadu bylo městu sděleno, že vláda ponechává v činnosti zdejší okresní soud a berní úřad.
2.prosince byla slavnostně dána do provozu budova nové spořitelny.

Libochovice  stavba nové Spořitelny v roce 1935V tomto roce připadlo na
Libochovicko na 417
rozhlasových přijímačů, jen
v Libochovicích jich bylo 283.
Velký rozvoj zaznamenalo i
knihovnictví. Ve městě stále
pracovalo více knihoven.
Obecní knihovna o 5860
svazcích, knihovna
Osvobození o 190 svazcích,
knihovna Sokola o 500
svazcích, knihovna Palackého
založená v roce 1898 o 550
svazcích a Okresní knihovna
Učitelská o 913 svazcích.
Dále průběžně pokračovalo
dláždění města a zároveň i
celková kanalizace,
která v tomto roce stála 154 300 Kč. Zároveň s těmito pracemi se budovaly i nové vodovodní přípojky a
s velkostatkem byla obnovena smlouva o dodávce vody (15.000 Kč na rok a daň), na další dva roky.
Při výstavbě nové spořitelny byly opraveny i zasedací místnosti budovy radnice.
Z průmyslových podniků v Libochovicích stále pracovaly: Herbersteinský cukrovar, který zaměstnával
stabilně 45 zaměstnanců (za kampaně až 364), Libochovické sklárny a.s., které zaměstnávali 222
zaměstnanců (z toho 150 sklářů), Libochovické keramické závody (cihelna) vyhlásily úpadek, ale výroba
stále jede, Hrnčířské závody jsou na tom stejně jako v roce 1933, Pivovar zaměstnával 5 zaměstnanců,
Libochovická elektrárna Herberstein a společník zaměstnávající 11 zaměstnanců a Colotera výroba zemitých
barev se 6 zaměstnanci.
Co se zdravotnictví dotýče, byli ve městě 4 lékaři, 3 zubaři, 2 porodní asistentky, zvěrolékař a lékárník.
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1935
30.ledna bylo znovu jednáno o stavbě nového mostu a regulaci Ohře. Do započetí stavby stále ještě chybělo
2,5 milionu korun. Čekalo se na vyjádření ministerstva sociální péče, ministerstva zemědělství a ministerstva
veřejných prací.
20.února byla v dolní části radnice upravena zasedací místnost za 11.430 Kč. Ozdobena byla obrazem
perokresbou (leptem) J.E.Purkyně (23.března ).
6.března se konaly za účasti všech místních kulturních, tělovýchovných a vojenských spolků oslavy
85.narozenin T.G.Masaryka.
21 – 22.dubna se konala výstava plastik akademického sochaře Karla Zentnera a obrazů akademického malíře
Josefa Zázvorky a to vše pod hlavičkou Scény.
1.května se konaly tradiční prvomájové oslavy pod vedením sociálních demokratů a komunistů.
6.července pořádala Místní osvětová komise tradiční oslavu M.J.Husa na které promluvil Jan Vaněk na téma
Hus jako reformátor a vlastenec.
31.července povolilo ministerstvo zemědělství částku 2 miliony korun na regulaci řeky Ohře a povolilo i
státní příspěvek pro národohospodářské meliorace v částce 1,2 milionu korun.
1.září byla práce na regulaci řeky a stavby nového mostu zadána firmě ing.Oldřich Smrčka z Plzně. 2.září
bylo staveniště oficielně předané této firmě. O dva dny později bylo započato s kácením stromů. Mnohým
občanům města bolelo při tom pohledu u srdce.
9.září zemřel Msgre Václav Oplt, č.kanovník, tajný komoří Jeho Svatosti Pia XI., biskupský konsistorní rada
a notář, emeritní vikář a arciděkan. V Libochovicích působil 41 let.
2.října se začaly kopat jámy pro pilíře nového mostu. V hloubce 3,5 metru byly nalezeny rohy s kusem lebky
pratura.
15.října byl v Praze ustaven spolek Purkyňova společnost, sdružení pro studium osobnosti a díla J.E.Purkyně,
která si vzala za cíl důstojně a v celorepublikovém měřítku oslavit 150.výročí narození našeho slavného
rodáka. Ve spolku bylo i 12 Libochovických občanů.
1.listopadu se konaly volby do obecního zastupitelstva s tímto výsledkem:

Odevzdáno bylo 1672 platných hlasů
Československá strana sociálně demokratická …………. 387 hlasů – 7 mandátů
Československá živnostenskoobchodnická strana …….. 369 hlasů – 7 mandátů
Československá strana národně socialistická …………... 274 hlasů – 5 mandátů
Národní sjednocení ……………………………………... 214 hlasů – 4 mandáty
Komunistická strana Československa …………………... 178 hlasů – 3 mandáty
Republikánská strana zeměděl. a malorol.lidu …………. 154 hlasů – 3 mandáty
Československá strana lidová …………………………... 96 hlasů – 1 mandát
V tomto roce bylo dokončeno vydláždění města v celkové částce 707 079 Kč. Obecní chudobinec byl zvětšen
přístavbou nádvorního křídla Stanislavem Marvanem z Křesína v celkové částce 27.593 Kč.
V Libochovicích stále pracovaly tyto peněžní ústavy: Spořitelna, Občanská záložna, Okresní hospodářská
záložna, Živnostenská záložna a Zemědělská nemocenská pojišťovna.
Činnost průmyslu a obchodu zůstala na stavu z roku 1934. Prohlubující se hospodářská krize vzala chuť do
veškerého podnikání.
Město se staralo i o postižené hospodářskou krizí. Rozdávaly se každý týden poukázky na potraviny
v hodnotě 10 a 20 Kč, nezaměstnaným byl dáván příděl chleba týdně po 1,5 a 4 Kč. Dětem nezaměstnaných
se po zimní dobu dával příděl mléka. Dále se poskytovala nouzová státní pomoc ve formě potravin mouky,
tuky, káva, kroupy, brambory a cukr. Obec rozdala chudým na 150q uhlí. Nezaměstnanost byla vysoká na
Okresním úřadu práce v Libochovicích bylo registrováno na 3450 nezaměstnaných.

1.listopadu se konaly volby do obecního
zastupitelstva.
Volba starosty a městské rady se konala
19.prosince. Starostou byl zvolen Hynek
Dvořák. Prvním náměstkem pak Bohuslav
Mayer a druhým náměstkem Karel Fikrle.
Městská rada: V.Soukup, F.Kladivo,
Dr.A.Čermák, F.Mašek, F.Zázvorka, J.Loskot
a F.Elman.
15.prosince pořádal knihkupec Novák
výstavu knih.
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Město Libochovice se stalo zakládajícím členem Purkyňovy společnosti v Praze s příspěvkem 500 Kč.
Po jednání s poštovním ředitelstvím bylo možno používat telefon na radnici mezi Libochovicemi, Prahou a
ostatními stanicemi, které mají noční službu.
Koncem roku činily městské dluhy 546 956,90 Kč.

1936
Městský rozpočet na rok 1936.
9.ledna bylo provedeno povinné očkování dětí proti záškrtu. Jedna vakcína stála 19,60 Kč.
V lednu byly v Masarykových sadech vystříleny všechny veverky z důvodu přenášení nakažlivých chorob.
7 – 8.března se konaly oslavy 86.narozenin T.G.Masaryka. Pořádal OOS.
V březnu zemřel v Praze ing.V.Bernas, bývalý ředitel herbersteinského panství v Libochovicích.
V dubnu byla za vydatné pomoci Jednoty Československé obce legionářské založena Obec přátel legionářů
v Libochovicích. Předsedou se stal PhMg Stanislav Rösch.
Prvomájové oslavy probíhaly již v antifašistickém duchu.
7.května zemřel v Praze JUDr.Antonín Doskočil, bývalý advokát v Libochovicích.
V červnu byla na dvoře radnice zřízena meteorologická stanice a každodenní záznamy jsou posílány jednou
měsíčně do meteorologického ústavu v Praze.
1.července nařídilo hejtmanství zkoušku pitné vody na výskyt břišního tyfu. Bylo zjištěno, že všechny
důležité studny ve městě jsou silně zamořeny bakterií coli a jsou tedy zdravotně závadné.
5.července již tradičně pořádala Místní osvětová komise oslavu M.J.Husa, na které přednášel starosta města
Roudnice Herynk Antonín na téma 500 let kompaktát. Při slavnosti účinkoval spolek Dvořák.
25.července rozhodlo městské zastupitelstvo o účasti města Libochovice na Purkyňových slavností konaných
v Praze a Libochovicích ke 150.výročí narození J.E.Purkyně.
25.července v 10 hodin a 9 minut začala voda z řeky Ohře poprvé téci v novem řečišti a to pod prvním
obloukem na Poplzské straně. Část toku řeky tekl ještě starým řečištěm.

9.listopadu začal ve městě pracovat Výbor pro oslavy Purkyňovy.
10.listopadu zemřel Rudolf Švarc, průkopník sociálně demokratického hnutí na Libochovicku.
Koncem listopadu již téměř zmizelo staré řečiště z plánu města. Zůstala jen část pod zámkem nazývaný
Zátoka.

1.října ve 14 hodin a 15 minut byl zcela
přerušen tok vody řeky Ohře ve starém
řečišti. Voda tekla pod všemi oblouky
nového mostu. Po celou dobu stavby mostu
byl postaven prozatímní dřevěný most
z městských sadů k staré poplzské Topoly.
19.října uvítali občané města nového
děkana Msgr.Františka Drbohlava. Při svém
příchodu daroval 1500 Kč na chudé a
stejnou částku libochovickým farníkům.
23.října vyšlo první číslo týdeníku
„Hazmburského Obzoru“. Nakladatelem
byl Bohumil Kučera. Vyšlo však jen 10
čísel. 30.prosince přestal týdeník vycházet.
28.října pořádala OOS za vydatné pomoci
spolků Scéna, Sokol a Dvořák oslavu
vzniku ČSR.Libochovice  nový most přes Ohři  1936
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Okresní péče o mládež pořádala již tradiční vánoční nadílku pro chudé děti.
V tomto roce byla dobudována kanalizace v Husově ulici.
Místní pošta zavedla noční telefonní spojení s Prahou.
Ve městě byla zřízena letopisecká komise ve složení Hynek Dvořák, starosta, Bohuslav Mayer, Karel
Vyskočil a Karel Křenek, kronikář města.
Po celý rok byly městem vyvíjeny snahy o znovuzřízení politického okresu Libochovice. Do konce roku se
však nic nestalo.
Pod vedením Jaroslava Jiráska bylo započato s opravami zříceniny hradu Házmburk.
Městská rada přenechala na obecním hřbitově bezplatně místo pro 32 hrobů legionářů kolem plánovaného
legionářského pomníku. Plán hřbitova podle architekta Kumpána byl přepracován ing.Rabasem z důvodu
velkého soustředění hrobů.
Koncem roku byl vybudován svépomocí na západním okraji města Tyršův sokolský stadión.

V okresním chorobinci bylo v tomto roce 50 ošetřovaných a 6 ošetřovatelů. Správcem byl Rudolf Novotný a
ústavním lékařem MUDr.A.Čermák, který vedl a řídil parní lázně a Samaritní stráž ustanovenou pod
Červeným křížem.

1937
V únoru povolilo ministerstvo veřejných prací 120.000 Kč na dobudování mostní rampy.
7.února se konaly velké oslavy 40.výročí vzniku místní organizace sociální demokracie. Slavnost se odbyla
dopoledne na náměstí a odpoledne na hřišti Sportovního klubu.
10.března navrhlo obecní zastupitelstvo, aby nový most nesl název „Purkyňův“.

Jako v minulých letech se město staralo i o občany postihnuté
hospodářskou krizí různými příděly potravin a uhlí.
Nezaměstnanost dosahovala 3 367 osob z Libochovicka. Tento
stav nesnížila ani výstavba nového mostu a regulace řeky.
Z průmyslových podniků v Libochovicích stále pracovaly:
Herbersteinský cukrovar, který zaměstnával stabilně cca 40
zaměstnanců (za kampaně až 377), Libochovické sklárny a.s.,
které zaměstnávali 350 zaměstnanců, Libochovické keramické
závody (cihelna) již zastavila provoz a propustila všechny
zaměstnance, Hrnčířské závody jsou na tom stejně jako v roce
1935, Pivovar zaměstnával 5 zaměstnanců, Libochovická
elektrárna Herberstein a společník zaměstnávající 11 zaměstnanců
a Colotera výroba zemitých barev se 6 zaměstnanci, firmu koupila
Spořitelna v Libochovicích.

Stav dobročinných nadací a fondů v roce 1936:

Purkyňova nadace …………… 8 458,95 Kč
Karlovská nadace ……………. 1 066,60 Kč
Huttovská nadace ……………. 2 127,00 Kč
Středoškolská nadace ………... 4 310,60 Kč
Nadace sv.Rocha …………….. 259,75 Kč
Fond Klapálkův ……………… 1 040,00 Kč
Fond Hájkův …………………. 169,00 Kč
Fond Palackého ……………… 686,00 Kč
Fond Špitální ………………… 20 301,70 Kč
Fond děkana Oplta …………... 5 935,00 Kč
Fond chudobince …………….. 3 370,30 Kč

Libochovice  výstavba vojenských krytů

Opevňování pravého břehu řeky Ohře bylo zahájeno v prvé polovině dubna roku 1937. Úsek, který měl sídlo v Libochovicích, byl v délce asi 10
km. Ve směru od Loun byl začátek u osady Pátek a ve směru k Roudnici končil u Žabovřesk.
Na tomto úseku bylo postaveno asi 75 železobetonových objektů. Práce byly skončeny také v roce 1937.
Stavěly se dva typy bunkrů. Na lehčí typ byla spotřeba 10 t cementu a na těžší typ 30 t cementu. Ocelová křížová armatura, zvláště u těžších typů,
kterých byla značná většina, byla na přední stěně krytu a na střeše osminásobná.
Velitelem úseku byl štábní kapitán Jaroslav Evald od Hraničářského praporu 1 Děčín a vojenským technickým dozorem byl podporučík Ladislav
Kovářík od pěšího pluku čís. 29 Jindřichův Hradec. Strážní oddíl, vojáky pro hlídání kvality a pomocníky pro zaměřování objektů, dodal
Hraničářský prapor 1 Děčín. Vojáci byli ubytováni ve dvorní místnosti u Taušů. Písemnosti a tajné věci jsme měli na četnické stanici, vojákům
velel svobodník Chvála.
Zaměřování objektů prováděl podporučík Kovářík a schvaloval škpt. Evald. Podmínkou bylo, aby každý kryt svojí palbou zajišťoval ochranu
zúčastnilo 5 firem. Ze soutěže jako vítěz vyšla firma stavitel Vilibald Hieke, Slaný. Potřebný kamenný materiál byl dodáván z lomu Házmburk.
Konečné maskování barvami pak prováděl ppor. Kovářík.
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Od měsíce dubna začaly práce na
budování obranné linie. Opevňovací
kryty byly stavěny podél řeky Ohře. Při
úpravě terénu kvůli bunkrům padlo za
oběť mnoho stromů.
1.května byla v Libochovicích zřízena
Poradna na ochranu matek a dětí.
Tajemnicí se stala Vlasta Vlková
Nováková, sociální pracovnice z Loun.
Poradna byla spojena s Okresní péčí o
mládež v Libochovicích.
První máj byl oslaven přednáškami na
náměstí za hojné účasti městských i
přespolních.
8.května bylo v rámci branné výchovy
obyvatelstva provedeno zkušební
zatemnění oken.12.května jednalo obecní zastupitelstvo o výstavbě nového obecního bytového domu náklady měly být až

400.000 Kč.
25.května se konala slavnostní schůze obecního zastupitelstva, na které byl prezident republiky Dr.Eduard
Beneš jmenován čestným občanem města Libochovice. Slavnosti se zúčastnil zpěvácký spolek Dvořák.
13.června byl Jednotou Československé obce legionářské odhalen společný pomník legionářům na obecním
hřbitově.
28.června byla z důvodu odchodu Antonie Knorové do výslužby zrušena mateřská škola v Libochovicích
Nátlakem sociálních stran byla zřízena z zkoušku „Opatrovna“ do které se hlásilo při jejím otevření dne
15.11. na 50 dětí.
5.července pořádal OOS se spolkem Dvořák Husův den zakončený tradiční Husovou hranicí.
18.července byl zahájen provoz na novém mostě. Zároveň byl odstraněn provizorní dřevěný most.
8.srpna se konala ustavující Valná hromada Dělnické tělocvičné jednoty.
14.září zemřel T.G.Masaryk. Po celých Libochovicích byly rozvěšeny prapory, smuteční i státní, ve výlohách
byly smutečně vyzdobené Masarykovy fotografie.
15.září uspořádalo obecní zastupitelstvo smuteční schůzi. 19.září pořádaly spolky OOS, Spolek pro
postavení pomníku Masarykova, spolek legionářů, hasičů, Sokol a mnozí další na náměstní tryznu. U
katafalku potaženém černým suknem stála čestná stráž tvořená zástupci spolků. Večer držel smuteční projev
jednatel Osvětového sboru Karel Vyskočil.
26.září byla na domě před vchodem do zámku čp.3 slavnostně odhalena, Výborem pro oslavy Purkyňovy,
pamětní deska ke 150.výročí narození slavného rodáka. K slavnosti byla vydána monografie Libochovic.

Jako specialita stavby byl dřevěný most na dřevěných pilotách přes řeku Ohři v Křesíně. Tento most velmi usnadňoval a zlevňoval práci na obou
stranách řeky. Vždyť stavební materiál, včetně výroby šalování a příprava potřebné armatury byl na levé straně řeky a vlastní stavba na straně
pravé.
Opevňování řeky Ohře patřilo mezi tři zpomalovací pásma pro nepřátelská vojska než přijdou posily z Rumunska, Jugoslávie, případně ze SSSR.
Zradou Francie a Anglie byla pak situace jiná.
Na kontrolu stavby mimo jiné často dojížděl generál Viest, který pak zahynul ve Slovenském povstání 1944 a plukovník gen. štábu Kravák, který
později jako generál byl velitelem olomoucké divize a byl němci za války popraven. Za okupace pak němci za odbojovou činnost popravili
pozdějšího majora Evalda.

z pamětí Ladislava Kováříka z Prahy Podolí
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2.října bylo započato s rozebíráním starého železného mostu. Koncem roku byl již zcela demontován a
zůstaly z něho pouze pilíře.
Z průmyslových podniků v Libochovicích stále pracovaly: Herbersteinský cukrovar, který zaměstnával
stabilně cca 40 zaměstnanců (za kampaně až 366), Libochovické sklárny a.s., které zaměstnávali 420
zaměstnanců, Libochovické keramické závody (cihelna) byly zakoupeny Dr.Janem Kadlecem za 380 000 Kč
o výrobě není zmínka, Hrnčířské závody jsou na tom stejně jako v roce 1936, Pivovar zaměstnával 5
zaměstnanců, Libochovická elektrárna Herberstein a společník zaměstnávající 11 zaměstnanců a Colotera
výroba zemitých barev se 6 zaměstnanci.
Zdravotnictví zůstalo na stejném stavu jako v roce 1936. Městské lázně velmi utrpěly regulací řeky.
K okresnímu chorobinci bylo přistavěno západní křídlo.
V tomto roce byla velmi vysoká nezaměstnanost. Na Libochovicku bylo hlášeno 7 096 nezaměstnaných.
Zde končí 1.městská kronika. Po dobu 2.světové války jsou další informace velice kusé.

1938
Protože neexistuje oficielní městská kronika zabývající se léty 1938 – 1942 bylo pro tyto těžké roky použito
práce pana Lubomíra Mrázka – Město Libochovice v boji proti okupantům 1939 – 45.
Při první mobilizaci československé armády 21.května obsadil bunkry v okolí Libochovic hraničářský prapor,
který v té době sídlil v Budyni.
Německé nebezpečí a provokace henleinovců sílily. Dne 14.září dochází k povstání sudetských Němců v
pohraničí a 23. září ve 22,15 hodin je vyhlášena znovu mobilizace čs.armády. Celého národa se zmocnilo
nepopsatelné nadšení. Budeme se bránit. V Libochovicích na břehu Ohře byly urychleně i za pomoci
civilního obyvatelstva budovány spojovací zákopy mezi pevnůstkami. V obci Horka bylo zřízeno vojenské
velitelství, které bylo později umístěno v Poplzích u Bradáčů čp: 56. Most přes řeku Ohři byl vojáky
podminován a při vjezdu na most od libochovické strany byly připraveny 4 vozy naplněné kamením k
zatarasení mostu. Všechny "řopíky" podle Ohře byly opět obsazeny vojskem. Vypuknutí války se očekávalo
každou hodinu. Ve dne v noci se čekalo na boj.
A potom přišlo 30. září  Mnichovská dohoda. Otřesná zrada bývalých spojenců Anglie a Francie, hanebná
kapitulace naší vlády. Národ byl raněn tím nejstrašlivějším způsobem. Kronikáři obcí na Libochovicku ve
svých zápisech shodně píší, že nelze slovy vypsat to, co se dělo v srdci každého dobrého Čecha. Rozsáhlé
pohraniční oblasti nám byly bez boje uloupeny a do 10. října připojeny jako Sudetengau k Velkoněmecké říši.
Dohodnutá demarkační čára se hluboko zařízla do Československého území a hranice našeho státu s
Německem se přiblížila až na několik málo kilometrů k našemu městu. Lovosice a Litoměřice s početným
českým obyvatelstvem připadly Německu.
Terezín zůstal český, ale nad Želeticemi již vlál hákový kříž. Od Litoměřic vedla hranice přes Německé
Kopisty k Vrbičanům, dále pak k Želechovicům, Úpohlavům, Třebenicím a Třebívlicím. Těsně za hranicí
zůstaly např. Čížkovice, Siřejovice a Dřemčice.
V obci Želechovice došlo 18. října krátce po 15. hodině k tragickému střetnutí mezi čs. hlídkami a Němci.
Velitel čety pěšáků 3. praporu 151 pěšího pluku poručík Ladislav Martínek, donedávna učitel v
Libochovicích, upozornil příslušníky SOS, že nacistická posádka opustila Želechovice, obec bezprostředně
ležící za demarkační čarou. Na Martínkovo naléhání vstoupily naše stráže doplněné vojáky do Želechovic a
spojily se se starostou Novotným. Češi tam bydlící se domnívali, že dočasný zábor jejich obce skončil a
začali strhávat německé vlajky a výzdobu. Brzy na to však přijela auta s německými vojáky zpátky a došlo k
přestřelce. Na místě boje zůstali ležet tři mrtví čeští policisté a jeden voják. Ostatním se podařilo stáhnout se
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1939
10. února zemřel Karel Křenek v úctyhodném věku téměř 86 let.
Tragédie Mnichovské zrady byla definitivně dovršena 15.března 1939.
Toho dne, v 5.10 hodin ráno telefonovalo presidium zemského úřadu okresnímu úřadu v Roudnici n. L., že v
6.00 hodin obsadí německé vojsko všemi směry naše území a bude odzbrojovat naši armádu. V
Libochovicích se onu osudnou středu měl konat výroční trh  jarmark. Na náměstí stály připravené boudy pro
kramáře. Od časných ranních hodin vál ostrý ledový vítr a padal mokrý sníh. Silnice byly pokryté blátem se
sněhem, oblohou táhly těžké černé mraky jako předzvěst něčeho ukrutného a zlého. Od Třebenic se ráno v
6.30 valily k městu kolony německých bojových vozidel. Vpředu jela kolona motocyklistů s pistolemi a
puškami v rukách. Zastavili na náměstí před radnicí a odzbrojili na místě škpt. Václava Voštu, velitele 2. roty
hraničářského praporu, který měl své velitelství ve Mšeném lázních. Hordy fašistů vnikly pak do radniční
budovy a odzbrojily vojenskou posádku i příslušníky policejní a četnické stanice. Vyhladovělí žoldáci se
vrhali na obchody a uzeninami, potravinami a cukrárny. Celý den pak projížděly městem německé jednotky.
Na radnici se usadilo německé polní četnictvo. Večer pak byla v Praze na Hradčanech vztyčena standarta
Adolfa Hitlera, který se osobně přijel podívat na provedení své první vojenské akce. 16. března byl nad
územím Čech a Moravy vyhlášen tzv. Protektorát Čechy a Morava. 20.března byla na libochovické radnici
poprvé vyvěšena německá vlajka s hákovým křížem a byla vysílána výzva k odevzdání všech zbraní ukrytých
v domácnostech. Německá posádka opustila Libochovice 30.března 1939.
Zdrcené obyvatelstvo se pomalu vzpamatovávalo z ohromení nad událostmi uplynulých dnů. Každému bylo
jasné, že dobýt zpět ztracenou svobodu a státní samostatnost bude těžké. Budou vůbec stateční a odhodlaní
lidé pro tento boj? Budou Libochovice a okolní obce stát stranou tohoto nerovného osvobozovacího
zápasu?.V prvních dnech okupace se zatím usadila skepse a beznaděj v hlavách a srdcích smutkem
vykořeněných občanů města. Čas šel neúprosně dál.
Brzy po 15.březnu ustavili důstojníci bývalého generálního štábu rozsáhlou podzemní vojenskou organizaci,
kterou nazvali Obrana národa. Generálové Josef Bílý, Sergej Ingr, Hugo Vojta, Bedřich Homola i Alois Eliáš
se snažili dát tomuto hnutí pevný organizační rámec a vytvořit z něho tajnou podzemní armádu. To se do léta
podařilo. Vznikla jako samostatná odbojová složka, která měla za úkol přípravu vojenského vystoupení proti
okupantům na konci očekávané války mocností s Německem a v této době byla nesporně vedle KSČ největší
podzemní organizací. Členskou základnu Obrany národa tvořili především bývalí důstojníci a vojáci
československé armády, ale byli do ní zapojováni též členové Sokola, zaměstnanci železnic, pošt a
komunikací.
Ilegální vojenskou organizaci Obrana národa založil v Libochovicích lékárník PhMr. Stanislav Rösch,
kapitán dělostřelectva v záloze, na pokyn profesora zemědělské školy v Roudnici majora v záloze Josefa
Staňka, který byl v Libochovicích znám jako velitel instrukčních kursů záložních důstojníků. Staněk byl
pravděpodobně okresním velitelem Obrany národa v okrese Roudnice n.L., takže byl vlastně velitelem pluku
a pověřil PhMr. Rösche, aby ještě v měsíci březnu tohoto roku Obranu národa ve městě založil. Zpočátku
bylo členství z bezpečnostních důvodů velice omezeno a jednotliví členové byli zavázáni naprostým
tajemstvím. Mnozí členové se neznali a v nutných případech se poznávali podle důmyslného systému hesel.
Přijetí do organizace bylo nejprve omezeno téměř výlučně na záložní důstojníky československé armády. Při
vstupu do organizace skládal nový člen slavnostní slib.
Kapitán v záloze PhMr. Stanislav Rösch jmenoval svým zástupcem poručíka v záloze ing. Zdeňka Němce a
za přední své spolupracovníky si vybral poručíka v záloze Antonína Nebeského a nadporučíka v záloze
učitele Miloše Korejse. Částečně dal informovat záložní důstojníky Pokorného, Plecháčka, Rubliče, MUDr.
Pilouse, Malinu, Chotěbora a jiné. Tito důstojníci se scházeli v jednom nenápadném pokoji v přízemí hotelu
"Černý orel" na náměstí v Libochovicích. Jejich činnost zůstávala přísně utajena, neboť důkladně dodržovali
pravidla konspirace.
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Brzy navázali také spojení s Louny, kde počet u skupinu Obrany národa vedl major Jaroslav Evald, v
Libochovicích dobře známý jako bývalý velitel výstavby obranného krytového pásma na řece Ohři. Spojení s
majory Staňkem v Roudnici a majorem Evaldem v Lounech obstarával pro libochovickou Obranu na
motocyklu poddůstojník v záloze Josef Košek.
Hlavní preventivní úder nacistických bezpečnostních složek měl název "Akce mříže" (Aktion Gitter).
Směřovala především proti českým komunistům a dalším organizátorům protifašistického hnutí u nás.
Prováděla se podle dovezených seznamů předních představitelů komunistické strany i za pomoci seznamů
zajištěných českým policejním orgánům.
Na bývalém okrese roudnickém, kam patřily i Libochovice, bylo v akci Gitter zatčeno 43 osob. Prvním
zatčeným byl František Zajíček z obce Lounky u Roudnice nad Labem. Už tehdy sehrál poprvé svou
tragickou okupační úlohu Terezín, kde bylo uvězněno 18 osob, z toho 15 komunistů, 1 německý emigrant a
dva židé. U okresního soudu v Roudnici bylo uvězněno 21 komunistů a 2 emigranti ze Sudet. Z historických
pramenů vyplývá, že český policejní aparát  až na čestné výjimky – projevil v této zatýkací akci nebývalou
horlivost. Tuto čestnou výjimku tvoří právě Libochovice. Ačkoliv komunistická strana měla právě na
Libochovicku již před okupací silné pozice i zastoupení, a někteří členové KSČ v Libochovicích byli čelnými
funkcionáři okresního výboru strany a FDTJ, nelze doložit jediný případ zatčení komunistů v akci Gitter v
Libochovicích a okolí. Podle záznamní knihy o přijaté poště, telegramech a telefonogramech četnické stanice
v Libochovicích byl 16.března přijat příkaz okresního úřadu v Roudnici nad Labem o provedení pátrání po
komunistech a jejich zatčení. Podle této knihy bylo 18.března podáno četnickou stanicí v Libochovicích
okresnímu úřadu v Roudnici n.L. hlášení o negativním výsledku pátrání a celá záležitost byla uložena ad acta.
Šlo o zjevné sabotování akce Gitter ze strany libochovických četníků. Svědčí o tom i poválečná výpověď
četnického praporčíka Antonína Krčila, který v té době zastupoval nepřítomného velitele Josefa Topiče.
Uvádí, že stanice v Libochovicích pátrání a zatýkání komunistů neprováděla. Pouze doporučila některým
významnějším členům strany, aby prozatím nevyvíjeli žádnou činnost a neupozorňovali na sebe. Z okresního
úřadu bylo Antonínu Krčilovi pohroženo sankcemi, jestliže nevykoná příkaz. Odpověděl, že za pořádek ve
svém rajónu ručí. Jednání četnické stanice v Libochovicích potvrzuje i zápis v kronice obce Žabovřesky. Je v
ní uvedeno, že ... "16.března 1939 byli odvezeni autem našimi četníky z Libochovic občané Karel Rýva,
František Jelínek, Ferdinand Havlíček a Antonín Franc. Téhož dne byli však ze stanice v Libochovicích
propuštěni domů s výstrahou, aby zanechali veškeré své politické činnosti."
První rozsáhlá akce německých a protektorátních bezpečnostních orgánů proti členům komunistické strany
narazila v Libochovicích na nebývalý odpor, který byl možná ojedinělým v celých severních Čechách.
Četnická stanice v Libochovicích si svůj statečný postoj z počátku protektorátu zachovala po celou dobu
okupace.
V akci Gitter nebyl postižen nikdo z členů libochovické organizace, žádný člen nemusel od počátku okupace
žít v naprosté ilegalitě, v jiných bytech a pod. Všichni pracovali v Libochovicích nebo v blízkém okolí.
Převážnou většinu tvořili dělníci z místní sklárny. Již v dubnu se ve městě ustavila,ilegální organizace KSČ v
čele s Františkem Maškem, sklářem libochovické sklárny. Tato organizace začala rozvíjet základní činnost.
Byly vytvořeny tříčlenné skupiny, které měly předávat spolehlivým soudruhům získané informace a to jak
osobně tak i rozšiřováním letáků a ilegálního Rudého práva tištěných v Praze. Byly rovněž sbírány peníze ve
prospěch rodin, jejichž živitelé již byli ve věznicích gestapa. Tato práce probíhala úspěšně a hlavně zůstávala
zpočátku dobře utajena.
Místní ilegální organizace navazovala spojení s organizacemi v blízkém okolí, např. v Brozanech a
Bohušovicích. Bylo rovněž vytvořeno spojení do Roudnice n.L. a do Loun, kde se centrem protifašistického
odboje staly dílny ČMD. Zde nezávisle na sobě vyvíjely ilegální protifašistickou činnost dvě skupiny odboje
komunistického a skupina Obrany národa. Obě skupiny komunistické strany v Lounech byly součástí
organizační sítě stranického kraje Kladno, podobně jako ilegální skupina KSČ v Libochovicích.
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V červnu byl pověřen poručík v záloze Antonín Nebeský rozšířit skupinu Obrany národa v Libochovicích též
o poddůstojníky a některé vojíny a připravovat je k případnému účinnému odporu se zbraní v ruce. Šlo
zřejmě o vybudování asi 60ti členné roty. Rozšíření počtu členů skupiny však provedl Antonín Nebeský
nevhodným způsobem, bez zajištění patřičné konspirace. Pozval asi 50  60 poddůstojníků a vojínů z
Libochovic a blízkého okolí do místní školy. Tam po příchodu do sklepní místnosti museli všichni přítomní
složit přísahu, že budou věrně a čestně plnit příkazy, že zachovají o všem úplné mlčení. Po složení přísahy
byla utvořena družstva a jmenováni jejich velitelé a spojky pro styk s nadřízenými orgány. Potom Nebeský
vyložil program skupiny pro nastávající dobu. Ač voják tělem i duší, dopustil se další závažné chyby v tom,
že nechal na této schůzi podepisovat prezenční listinu, kterou u každého jména pak doplnil určením funkce a
činnosti. Tím fakticky pořídil neutajený seznam členů ilegální organizace Obrany národa v Libochovicích,
který pak ukryl ve svém bytě. Hlavním úkolem vzniklé skupiny bylo shromažďování zbraní a sabotáže.

1940
11.března nastoupil ve funkci vnucené správy baron Hans Hönig von Hartrott, říšský Němec, který
spolupracoval s hrabětem Bedřichem z Herbersteina. Zavedl němčinu jako úřední jazyk na celém panství.
Jeho sídlo bylo na zámku ve Vrbičanech, který nechal opravit a přepychově zařídit.
Na jaře byl ustaven ilegální osmičlenný okresní výbor komunistické strany v čele s Jaroslavem Hodkem z
Roudnice nad Labem. V dalších dvou letech se pak rozvinula dosti široká ilegální práce zaměřená především
na průmyslové závody v Roudnici a v Libochovicích. Od září měl okresní výbor spojení s I.ilegálním ÚV
KSČ prostřednictvím spojky na Lovosicku. Přejímání a rozdělování ilegálního Rudého práva do okresní sítě
měl na starosti soudruh Jaroslav Hodek.
Komunisté v Libochovicích se od prvních dnů nacistické okupace našich zemí zapojili do protifašistického
odboje. Začali pomáhat plnit důležitý úkol  vybudovat ilegální organizaci strany.
19.listopadu v odpoledních hodinách zastavilo před libochovickou lékárnou černé auto kladenského gestapa.
Tři gestapáci vtrhli dovnitř a zatkli lékárníka PhMr. Stanislava Rösche. Žádali klíče od pokoje v hotelu
"Černý orel", kde skupina konala tajné schůze. Tím bylo jasné, že na gestapu promluvil někdo ze
zasvěcených z vyšších orgánů Obrany národa a že je vyzrazena činnost Stanislava Rösche. Po návratu z
hotelu, kde nebylo nic nalezeno, byl lékárník vyzván, aby se oblékl a připravil na cestu do Kladna. Stanislav
Rösch se dovolil na záchod, kde požil předem připravený prudký jed. Zhroutil se mrtev na zem při loučení se
svou ženou Marií. Přivolaný lékař MUDr. Pilous již mohl pouze konstatovat smrt kyanidem draselným. První
libochovická oběť druhé světové války. První bojovník padl. Nikdo ještě v ten smutný podzimní den netuší,
jak krutě bude fašistická smrt kosit životy poctivých a statečných občanů libochovických v dalších letech.
PhMr. Stanislav Rösch si zasluhuje, aby jeho dobrovolná smrt nebyla nikdy zapomenuta. Vždy prohlašoval
svým známým, že ho živého gestapo nikdy nedostane. Znal až příliš dobře metody výslechu na gestapu z
motáků uvězněného Jana Reše, svého bratra. Již rok před svou smrtí, 2.listopadu 1939, napsal své ženě a
svým přátelům svoji závěť. Z ní je jasné, že věděl za co bojuje, věděl do čeho jde. Byl rozhodnut za tuto práci
pro vlast položit i svůj život. Byl příliš inteligentním a kulturním člověkem, než aby se dal týrat sadistickou
gestapáckou zvěří. Věděl, že zradit nesmí a proto vzal do hrobu vše, co věděl o vojenském podzemí v
Libochovicích i o svých nadřízených ve vyšších složkách.
Gestapo bylo pravděpodobně smrtí PhMr. Stanislava Rösche uklidněno a v té době asi netušilo, že ve městě
je vybudována celá organizace Obrany. Gestapo nemělo asi skutečně jediné jméno některého z příslušníků
skupiny. A tak až do roku 1942 nebyl proti této skupině v Libochovicích proveden žádný zákrok.
V noci po zatčení Rösche byly několika členy ilegální skupiny odvezeny zbraně, které Stanislav Rösch
ukrýval pod králíkárnou na svém dvoře.
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1941
13.dubna byl celostátně zrušen Sokol a došlo úředně i k rozpuštění Sokola v Libochovicích. Bylo provedeno
předání majetku (tělocvičny). Všechny peníze byly již dříve prostavěny při budování jeviště u tělocvičny.
Cenné věci, např. hudební nástroje a důležité spisy byly ukryty mezi některé členy Sokola.
Ještě před rozpuštěním tělovýchovné organizace Sokol vznikla ilegální sokolská organizace JINDRA, kterou
zpočátku vedl tehdejší náčelník ČSO dr. Augustin Pechlát. Ten však byl zatčen gestapem a ilegální sokolskou
organizaci pak vedl prof. Ladislav Vaněk.
V letních měsících tohoto roku se podařilo kladenskému gestapu odhalit centrum odboje KSČ v Lounech a
provedlo první zatčení několika členů skupiny. Z výpovědi gestapáka Oskara Felkla z kladenské služebny u
MLS v Praze 1946 vyplývá, že během vyšetřování ilegální organizace KSČ v Lounech vyšlo také najevo, že
existuje podobná organizace strany v Libochovicích a že jejím vedoucím je jistý František Mašek, sklář
libochovické sklárny. V lounských dílnách byl mezi zatčenými i Antonín Maleček z Lenešic, který byl
spojkou lounské ilegální KSČ. Byl zatčen Felklem a Schänzlem z kladenského gestapa, kteří ho vyslýchali
pro podezření, že ukrývá u sebe rozmnožovací přístroj. Antonín Maleček při krutém výslechu uvedl, že tento
přístroj je ukryt u jeho bratra Václava v Dubanech u Libochovic. Záhy po tomto zjištění byl Václav Maleček
v Dubanech 1.srpna zatčen jako vlastník rozmnožovacího přístroje. Felklem byl 2.srpna zatčen přímo ve
sklárně František Mašek. Při jeho zadržení byl hlídán v kanceláři ředitele sklárny Karla Šukala četnickým
praporčíkem Antonínem Krčilem. Po odchodu Oskara Felkla znovu do huti, vstoupil do kanceláře úředník
Hynek Rezek a žádal četníka, aby dovolil zatčenému Maškovi dát mu klíč od bytu, aby mohl odstranit různé
závadné věci v bytě Františka Maška. Rezek pak rychle vše provedl a vrátil klíče. O něco později provedl
Felkl prohlídku bytu Františka Maška a odvezl ho na gestapo do Kladna. Celý případ zatýkání vedoucího
ilegální organizace KSČ v Libochovicích znovu svědčí ve prospěch libochovické četnické stanice a ukazuje,
jak v nižších složkách odboje jednotliví členové navzájem spolupracovali a pomáhali si, neboť úředník
Hynek Rezek, který nebojácně provedl odklizení závadných dokumentů z Maškova bytu, byl již v té době
členem ilegální vojenské organizace Obrana národa v Libochovicích. Zároveň tímto činem se předešlo k
hromadnému zatýkání již v srpnu tohoto roku.
5.října byli v celém Protektorátu zatýkáni vedoucí činovníci sokolských žup. Celkem bylo zatčeno ten den
téměř 1500 sokolských funkcionářů.
Z župy Podřipské, kam Libochovice patřily, byl zatčen starosta župy MUDr. Blaška, 1. místopředseda župy
ing. Šilhavý, 2. místostarosta ing. Jiří Romenský, jednatel župy prof. Broft, vzdělavatel Alois Valtr a župní
náčelník Sedláček. Všichni až na Aloise Valtra byli v lednu 1942 odvezeni do koncentračního tábora
Osvětim, kde byli postupně umučeni.
Několik tvrdých zostřených výslechů s komunistou Františkem Maškem vedl samotný velitel kladenského
gestapa Harald Wiesmann a Quido Skalak. Další výslechy prováděl Oskar Felkl a při nich pravděpodobně
ztýraný Mašek uvedl některá jména dalších členů ilegální organizace KSČ v Libochovicích. 28.listopadu byl
zatčen František Neumayer pro šíření ilegálních tiskovin na Libochovicku. Následující den se stal osudným
pro dva libochovické občany, železničáře, pracující v lounských železničních dílnách.
Kladenští gestapáci provedli 29.listopadu v dílnách ČMD nebývalou razii. Zaměstnanci III. oddělení dílen
byli gestapáky vyhnání na dvůr, tam postaveni do trojstupů a každý desátý musel vystoupit z řady a byl
odvezen do Kladna. Akce gestapa byla odvetou za peněžitou sbírku železničářů ve prospěch rodin po
zatčených spolupracovnících. Mezi vybraná rukojmí se dostali i Josef Krejsa a Karel Krahulík z Libochovic.
Oba později zahynuli v koncentračním táboře. V doupěti gestapa na Kladně se mezitím připravovalo rozbití
komunistické ilegální činnosti na Libochovicku. Na příkaz Haralda Wiesmanna začali gestapáci Oskar Felkl a
Walter Forster provádět postupná zatčení komunistů v Libochovicích a okolí.
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1942
Na přelomu roku se v libochovické sklárně ustavila nová ilegální organizace komunistické strany, kterou vedl
Václav Vyšata z Evaně. V jeho domě se konaly důležité ilegální schůzky, docházeli sem i někteří pracovníci z
Kladna. Velice agilním členem byl i žid Otto Katz z Libochovic, který dojížděl pro ilegální Rudé právo do
Prahy a měl důležité kontakty zejména na Kralupsko.
V lednu zatklo kladenské gestapo tyto komunisty:
19.ledna byli zatčeni Karel Rýva, František Jelínek
29.ledna byli zatčeni Václav Malý, František Tajč, Karel Krejcárek, Stanislav Bolech, Alois Kubíček.
31.ledna pak funkcionář Antonín Řeháček a žid Otto Katz. Ten pravděpodobně v důsledku krutých výslechů
(byl židem a komunistou) vypovídal, což vedlo k zatýkání komunistů nejen na Libochovicku, ale zejména na
Kralupsku.
Obrana národa byla na počátku roku v Čechách i na Moravě gestapem téměř úplně rozbita. Jedna z
posledních skupin této rozsáhlé vojenské organizace v Libochovicích se zdála být stále dobře utajena.
Počátkem roku však došlo k prozrazení. Antonín Nebeský důvěřoval občanu J.Č. z Libochovic, jímž se
nechal asi dvakrát odvézt na tajné schůze do Roudnice. Pro psaní anonymních dopisů byl J.Č. udán gestapu,
zatčen a vykonána u něho domovní prohlídka. Při ní byly nalezeny letáky a časopis "V boj!", pravděpodobně
poskytnuté Antonínem Nebeským. Při výslechu J.Č. bylo zjištěno odkud ilegální tiskoviny pocházejí.
Dne 4.února byl zatčen kladenským gestapem poručík v záloze Antonín Nebeský z Obrany národa a
komunista Jaroslav Černý.
12.13.února byli zatčeni komunisté František Mašek /obch.uhlím/, Josef Volák, Jan Pokorný, Antonín Tlatla
19.února byli zatčeni komunisté Karel Bařtipán, Rudolf Mottl, Richard Hlous
20.února byl zatčen komunista Oldřich Svoboda
22.února byl zatčen komunista Antonín Grič
Téhož dne byli všichni židé z Libochovic vystěhováni do vzniklého ghetta v Terezíně. Zanechali zde všechen
svůj majetek, který přišel do správy zvláštního úřadu v Praze. V dražbě byl prodán jejich movitý majetek a
židovské obchody přešly do árijských rukou. Ve městě mohli zůstat jen židé, kteří žili ve smíšeném
manželství s árijkami, ale i ti museli nosit žlutou židovskou hvězdu na kabátě. Většina libochovických židů
byla zaplynována v Osvětimi. Nikdy se již nevrátili.
Seznam občanů židů, kteří byli deportováni kladenským gestapem 22.února 1942 do Terezína, později do Osvětimi a kteří se již nikdy
nevrátili /dle seznamu zaslaného Radou židovských náboženských obcí v Praze/:

BRILL Karel KOCH Alois BRILLOVÁ Berta KOCH Julius
BRILLOVÁ Flora KRÁTKÁ Janetta BRILLOVÁ Marie LANGEROVÁ Karolina
DUB Emil LAUEROVÁ Věra DUBOVÁ Františka NEUMANNOVÁ Elsa
EISERTOVÁ Emilie NOVÁK Otakar FANTLOVÁ Anna ŠUDOVÁ Alžběta
FLOR Adolf' PERELES Emil FLOR Robert PERELESOVÁ Kamila
FOGES Richard PICKOVÁ Hedvika FOGESOVÁ Leopolda POPPEROVÁ Ida
GLÄSNER Jiří ROUBÍČEK Oldřich GLÄSNER Josef ROUBÍČKOVÁ Anežka
GLÄSNEROVÁ Olga RÖHR Adolf GRUNHUT Oskar RÖHROVÁ Arnoštka
GRUNHUT Viktor RÖHROVÁ Irma HAHN Leo SPIELMANOVÁ Jana
HAMLISCH Ota STERN Herbert HAMLISCHOVÁ Ter. STERN Karel
JAROLÍMOVÁ L. STERNOVÁ Elsa KATZOVÁ Bedřiška STERN Rudolf
KATZOVÁ Marta STRAUSS Otto KATZOVÁ Pavla STRAUSSOVÁ Marie
KATZ Otto zatčen a popraven 1.2.7.1942
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24.února byli zatčeni komunisté Karel Blažek, Václav Krečman a Josef Pekař
27.února byl zatčen komunista Oldřich Kalaš a z Obrany národa Röschův zástupce poručík v záloze ing.
Zdeněk Němec. Z členů Obrany národa jsou již od února zatčeni také bratři Minaříkové.
1.března v časných ranních hodinách byl zatčen Václav Vyšata  funkcionář II. KSČ
8.března byl zatčen Jiří Vyšata, dále pak komunisté Karel Grunt, Alois Semík, Josef Trunec st., Emil
Vondráček a Antonín Drobný.
13.března 1942 byli zatčeni komunisté Jan Pokorný, František Keltner, Vilém Horecký, František Čech
15.března zatýká gestapo členy Obrany národa Františka Broučka a Aloise Broučka.
19.března 1942 byli zatčeni komunisté Jan Klimeš, Čestmír Ettl, Antonín Řach, Miloslav Vlček
20.března 1942 byl zatčen komunista Josef Trunec ml.
22.března zemřel na útrapy v koncentračním táboře Osvětim starosta Sokola v Libochovicích ing. Jiří
Romenský.
23.března 1942 byli zatčeni komunisté Bohuslav Bláha, Josef Chmel
24.března 1942 byli zatčeni komunisté Oldřich Nykl, Ladislav Král, Bohumil Víšek, Josef Vágner a
pětadvacetiletý dělník Zdeněk Brůna, který u sebe ukrýval dvě pistole a několik ručních granátů.
Dále byli zatčeni Jan Rownyánek, Karel Moule, Josef Dočkal, Karel Vít, Dominik Filip, Juraj Handza, Josef
Jandák, Václav Racek, Ferdinand Smetana, Antonín Němec.
24.března zatýká gestapo strážníka Jaroslava Bažanta. Zdánlivý klid v Obraně národa je opravdu jen
zdánlivý.
25.března byly z kostela Všech svatých odvezeny 3 zvony a druhý den byl odvezen čtvrtý.
Do konce března 1942 bylo zatčeno více než 60 členů ilegální KSČ v Libochovicích a okolí.
Ve večerních hodinách dne 10.dubna byl na hlavní nádraží v Libochovicích dopraven motorový vůz se
zabílenými okny. Přijel z Kladna a o jeho poslání nebylo nikomu nic známo. Četnická stanice ve městě i
stanice v okolí (např. Koštice) dostaly pokyn, aby jejich příslušníci byli připraveni k dispozici ráno ve 3.00
hodin na náměstí. Druhý den, 11.dubna se zapsal do historie města jako černá sobota. Od časných ranních
hodin probíhalo ve městě zatýkání občanů kladenskými gestapáky. Zatčení byli odváděni nebo odváženi auty
do motorového vozu na nádraží. Kolem páté hodiny odpoledne byl vůz připojen k vlaku na Lovosice a
zatčení občané odvezeni do Kladna na pověstnou služebnu gestapa.
Seznam občanů města Libochovic zatčených při hromadném zatýkání dne 11.dubna 1942:

1. RACEK Václav popraven 1.7.1942 2. RULF Josef popraven 1.7.1942
3. KOŠŤÁL František popraven 1.7.1942 4. VYKROČIL Václav popraven 1.7.1942
5. VYNÁHLOVSKÝ Jan popraven 1.7.1942 6. JELÍNEK Josef popraven 1.7.1942
7. PAYER Jan popraven 1.7.1942 8. ULRICH Karel popraven 1.7.1942
9. HODYS Josef popraven 1.7.1942 10. KAUTSKÝ Oldřich popraven 1.7.1942
11. HORYNA Ladislav popraven 1.7.1942 12. LUKEŠ Miloš popraven 1.7.1942
13. KOTOUČ Jaroslav popraven 1.7.1942 14. NÝDR Josef popraven 1.7.1942
15. PATA Václav popraven 1.7.1942 16. KOREJS Miloš popraven 1.7.1942
17. GRUNCL Antonín popraven 1.7.1942 18. PUFLER Julius popraven 1.7.1942
19. REZEK Hynek popraven 1.7.1942 20. NOVAK Václav popraven 1.7.1942
21. GÖPFERT Otto popraven 1.7.1942 22. VÁP Alois popraven 1.7.1942
23. MRÁZEK František popraven 1.7.1942 24. TOPIČ Josef popraven 1.7.1942
25. HARTYCH František zemřel naPankráci 26 DOČKAL Josef zemřel vkoncentračním táboře
27. HAVLÍKOVÁ Antonie zemřela v koncentračním táboře 28. VONDRÁČEK Bohumil vrátil se z Buchenwaldu
29. MOULE Karel vrátil se 30. JORDÁN Jan vrátil se z Kladna v říjnu 1943
31. HRDLIČKA Ladislav vrátil se 32. ČUNEK Ladislav vrátil se
33. SVOBODA Jaroslav vrátil se 34. RYŠAVÝ Vilém propuštěn z Kladna 28.5.1942
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Toho dne bylo najednou z Libochovic zatčeno 42 občanů a 2 cizí muži a 2 cizí ženy. Mezi zatčenými byla
také jediná zatčená žena z Libochovic za celou dobu okupace, která se nevrátila. Byla to Antonie Havlíková z
Klapého, zaměstnaná ve sklárně.
Tímto zásahem byla prakticky úplně zlikvidována vojenská ilegální skupina Obrana národa v Libochovicích.
Zásahu v Libochovicích se zcela určitě zúčastnili gestapáci Willy Bürger, Oskar Felkl s dozorce vězňů Hans
Guttweniger. Celým případem se měli zabývat Harald Wiesmann, Thomas Thomsen a Willy Bürger. Celý
případ podle Haralda Wiesmanna vyšetřoval Willy Bürger. Výslechy byly kruté a krvavé.
1.května byl uzavřen z důvodu centralizace pivovar M.Hrdiny.
V květnu byli zatčeni členové KSČ Jan Cífka, Vladimír Šlégr, Kupera, Anežka Řeháčková.
27.května v Praze, v dopoledních hodinách, provedli stateční parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na
SSObergruppenführera a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Krvelačná šelma, urostlý
třicetisedmiletý inteligentní zabiják, generál policie a černých smrtihlavů SS, je smrtelně zraněna a umírá v
nemocnici na Bulovce v Praze. 27.května je znovu nad celým protektorátem Čechy a Morava vyhlášeno
stanné právo. Chystá se krutá pomsta. Atentátníci nejsou zatím dopadeni, ale z odpůrců fašismu jsou denně
vybírány oběti pro trest smrti. Stín atentátu začíná dopadat i na libochovické občany uvězněné v Kladně. Po
tvrdých výsleších jsou převáděni do sokolovny, která byla přeměněna na malý provizorní koncentrační tábor.
V Praze jsou vražděni na střelnicích v Kobylisích a v Ruzyni nejlepší synové a dcery českého národa.
31.května jsou zavlečeni do ruzyňských kasáren SS a popraveni zastřelením Zdeněk Brůna, Oldřich Kalaš,
František Mašek a Václav Vyšata. První oběti druhého stanného práva v Libochovicích. Významní členové
ilegální komunistické strany v Libochovicích, čestní, poctiví a pracovití lidé padají do pilin ruzyňské
jízdárny. V boji za svobodu odevzdali všechno co měli, i svůj život.
Pro všechny ostatní pokračují nekonečné hodiny plné bolesti a stesku po domově, po ženě a dětech, po
rodném městu.
1. června dává Harald Wiesmann na Kladně sám popravit v lomu v Krnčí celou rodinu Mikulových z Brozan.
Smrt chodí kolem Libochovic. Za měsíc po první popravě libochovických občanů je nákladním autem ze
dvora kladenského gestapa odvezeno dalších 38 Libochovičanů do Prahy.
1.července  dva dny před úředním ukončením stanného práva. Je dvacet dní po vyvraždění a vypálení Lidic,
týden po zkáze Ležáků. Toho dne  ve středu v podvečer  je postupně přivedeno k popravčím kůlům střelnice
v PrazeKobylisích 38 statečných z Libochovic.
Z žádného malého města nebylo za celé stanné právo popraveno na střelnicích gestapa (kromě Lidic) tolik
občanů najednou v jediném dnu, jako z Libochovic. A tak do l.července mělo město již 46 padlých.
1.listopadu byla dekretem Ministerstva hospodářství a práce zrušena Živnostenská záložna v Libochovicích a
sloučena s Občanskou záložnou.
1.prosince byl v souvislosti s roudnickými sokoly zatčen a odvezen na Kladno Jindřich Křesťan, který také
ukrýval ve svém bytě po celou dobu války sokolský prapor.. Po výsleších byl převezen do Malé pevnosti v
Terezíně. odtud do Osvětimi a svoji těžkou cestu zakončil v Buchenwaldu. Na pochodu smrti se u Zwiebergu
dočkal osvobození americkou armádou a vrátil se 16.května 1945 domů do Libochovic.

35. REIGL Engelbert propuštěn z Kladna 26.5.1942 36. HRDLIČKA František propuštěn z Kladna 6.5.1942
37. HRDLICKA Karel ml. propuštěn z Kladna 6.5.1942 38. HRDLIČKA Karel st. propuštěn z Kladna 6.5.1542
39. JANDÁK Karel propuštěn z Kladna 6.5.1942 40. KUTLVAŠR Rudolf' propuštěn z Kladna 6.5.1942
41. LAUBE Antonín propuštěn za několik dní z Kladna

Mezi zatčenými libochovickými občany byli dva cizí muži a dvě ženy. Celkový počet osob odvezených v motorovém voze se zabílenými okny do úřadovny gestapa
na Kladně dne 11.4.1942 byl 45 osob.
Zatýkání prováděli příslušníci služebny gestapa v Kladně Willy Bürger, Hans Gutweniger, Oskar Felkl /pravděpodobně též Thomas Thomsen/.
Povoláni byli k této akci z příkazu gestapa i příslušníci protektorátního četnictva.
Zatýkání bylo prováděno od brzkých ranních hodin po celý den a zatčení byli odvezeni z Libochovic kolem 17. hodiny směrem na Lovosice  Kralupy  Kladno
/motorový vůz se zatčenými byl připojen k osobní vlakové soupravě/.
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obuv, ošacení a mýdlo. Některé z nich (např.na oděvy) byly
časově omezené.
Vydávalo se asi 33 druhů lístků. Jen potravinových se v srpnu
vydalo 3301 kusů.
Kromě toho se však prodávaly potraviny na černém trhu.
V obecním chorobinci pro neduživé, nevyléčitelné a práce
neschopné osoby bylo na počátku roku umístěno 73 chovanců.
Ústavním lékařem byl MUDr.Antonín Čermák a o chovance se
staraly sestry řádu šedých sester sv.Františka Serafinského.
1.října byli někteří členové odbojové skupiny Obrana národa
propuštěni z kladenského vězení.

1943
Městské zastupitelstvo působilo
v Libochovicích až do 23.července.
Poté bylo rozpuštěno a dne
29.července nahrazeno správní
komisí, která v 9.00 hodin začala
úřadovat.
Podle údajů v matrikách mělo
v tomto roce město Libochovice
3275 obyvatel.
Každá domácnost vlastnila takzvaný
„Kmenový list“, který byl jednak
legitimací domácnosti a jednak
poukazem pro výdej zásobovacích
lístků. Byl na něm napsán počet
členů domácnosti oprávněných
k odběru lístků a záznamy o jejich
výdeji za jednotlivá období. Lístky
nebyly pouze na jídlo, ale též na

Členové správní komise v roce 1943:

Předseda – Josef Tautermann, centrální ředitel panství,
Přísedící:
Hans Hönig von Hartrott, nucený správce panství,
Jaroslav Vogl, obchodník,
Emil Fiedler, kovář a majitel realit,
Jiří Šturm, zaměstnanec panství,
Karel Puffler, správce sklárny,
Václav Aulický, drogista,
Hans Khünhackel, statkář v Hájku u Chotěšova.
Ve městě stále pracovaly tyto peněžní ústavy: Spořitelna, Okresní hospodářská záložna, Občanská záložna.
V tomto roce se o zdraví občanů staralo 5 lékařů.
Doprava byla omezena válečnými možnostmi. Vlakové spojení fungovalo v obou směrech na tratích
Libochovice – Louny, Libochovice – Vraňany a Libochovice – Úpohlavy (Čížkovice již byly v Německu).
Autobusové spojení obstarávala z části státní linka – Libochovice – Roudnice a Libochovice – Třebenice, a
soukromá linka bratří Lavičků – Libochovice – Třebívlice a Libochovice – Mšené – Roudnice. V důsledku
nedostatku pohonných hmot se však jezdilo maximálně 2x denně (ráno a večer).

1944
25.května zemřel ve Štýrském Hradci Josef z Herbersteina ve věku 91 let. Jeho smrti byl přítomen
libochovický děkan P.Lochman.
7.června zemřela, raněna mrtvicí, Marie z Herbersteina rozená von Gallen.
10.července se zastřelil Hans Hönig von Hartrott, nucený správce panství, na zámku ve Vrbičanech. Jeho
smrt způsobila velké rozrušení neboť byl považován za vzorného Němce. Dle dobových zpráv mu bylo ráno
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telefonováno, aby ihned odjel kočárem na nádrží do Lovosic k rannímu rychlíku. Z vlaku vystoupil jakýsi
člověk, se kterým měl baron delší rozmluvu. Poté Hartrott tryskem odjel polními cestami na svůj zámek do
Vrbičan, kde se v koupelně zastřelil loveckou puškou naplněnou vodou. Ihned po smrti přijeli četníci
z Chotěšova a německá kriminálka z Prahy. V pozadí jeho smrti stála politika. Jeho příbuzný, Scholenburg,
byl jedním z atentátníků na Hitlera. Možná, že Hans Hönig von Hartrott, byl též do atentátu zapleten.
1.srpna byl zatčen centrální ředitel panství Josef Tautermann. Propuštěn byl až 25.února 1945.
8.srpna byly ze zištnosti na rozkaz vedoucích úřadů vykáceny staleté duby v zámeckém parku.
16.srpna nastoupil na zámku nový vynucený správce panství, bývalý důstojník Gestapa, Dr.Kröschel ze
Salzburgu, ovládající velmi dobře Český jazyk.
30.srpna se dalším děkanem Libochovic stal P. Václav Lochman, narozený 15.12.1912.
9.října nastoupil jako nový komisař města Libochovice Dr.Jiří Studnička, bývalý zástupce okresního hejtmana
v Roudnici.
Nálada obyvatel na konci roku stoupala s postupující Rudou armádou i Spojeneckými vojsky na západní
frontě.
V Libochovicích se však Němci zařizovali jako kdyby tu měli býti věčně. Budovali si nové telefonní linky,
pod stadionem bylo zřízeno letiště, zabírali domy pro vojsko a jiné.
Co však naplat. Rok osvobození se blížil.
V tomto roce byla při Národní škole založena Pomocná škola (později Zvláštní škola)

1945
Poslední rok okupace.
6.ledna vyhlásil místní rozhlas zprávu o zabavení všech lopat, motyk a krumpáčů na zákopové práce.
7.ledna proběhlo odevzdávání zabaveného nářadí. Hrobník odevzdal nářadí s prohlášením, že nemůže
vykopat hroby pro zítřejší pohřby. Cihelna hlásila zastavení práce, protože dělníci nemají čím kopat hlínu.
8.ledna odjeli všichni mladí muži vykonávat zákopnické práce.
12.ledna byl vydán zákaz vytápění hostinců, divadel, biografů a škol.
16.ledna se v Libochovicích rozezněly sirény. Poplach byl však planý. Bombardování však bylo zřetelně
slyšet.
17.ledna odjíždějí zrekvírované fůry na Křivoklát pro dřevo.
18.ledna se zastavilo vyučování ve škole pro velkou zimu. Děti si chodí jednou týdně pro úkoly.
27.ledna byla škola, okresní chorobinec (obyvatelé byli vystěhováni do Velvar), berní úřad, soud, hotel Černý
orel a zámek zabrány pro německé vojsko.
Koncem ledna přestávají vycházet některé noviny a ostatní jsou velmi obsahově omezeny.
3.února odjíždějí zaměstnanci cukrovaru kopat zákopy.
12.února odjíždějí na zákopové práce zaměstnanci Keramických závodů (cihelny).
Od 19.února do 4.března se konala velká sbírka šatstva a obuvi pod heslem „Národ svým dělníkům“
20.února byla již zcela zřetelně slyšet kanonáda blížící se fronty. Do Libochovic přesídlila letecká škola.
22.února přišli do vyklizené školy první němečtí uprchlíci z Lignitz, Brestau, Reigenberu (Liberce),
Litoměřic, Terezína, Doksan a Budyně. Byli jich plné vesnice. Druhý den pokračovali v cestě na západ.
23.února byl vyklizen a do Velvar přestěhován okresní chorobinec.
1.března byla škola stále obsazená uprchlíky. Děti dostávaly úkoly v biografu.
3.března projížděl Libochovicemi velký transport německých uprchlíků z válečného pásma. Transport začínal
u Budyňského nádraží a táhl se nepřetržitě až daleko za Libochovice.
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25.března byl proveden nálet na nádraží v Chotěšově. Byli zde mrtví a ranění.
Do hotelu Libuše se nastěhovali vystěhovalci z Východního Pruska. Národní hosté, jak jim bylo lidově
přezdíváno, prchali před postupující Rudou armádou a samotní Němci si s nimi nevěděli rady. Byli v každé
vesnici a ve velmi žalostném stavu.
Na Bílé věži zříceniny hradu Házmburk byla zřízena letecká pozorovatelna. Italové dokončili vojenské stavby
a telefonní propojení vesnic Brníkov, Dubany, Slatina a města Lovosice. Spojení bylo i s hradem
Házmburkem. Na letišti u sportovního hřiště a tenisových kurtů přistávaly německá letadla. Velitel
Luftkomanda, generál letectva von Wieg byl ubytován v hotelu Černý orel. Velitelem Libochovické posádky
byl major Liechthold.

4.března se v hostincích ve městě podávala
pouze voda ze studní. Žádné jiné nápoje již
hostince neměly.
Od 19.března přestali lékaři ve městě
dostávat benzín do automobilů.
24.března byly v celém okrese zabaveny
rakve, následek to velkého bombardování
Kralup a Neratovic.
25.března se do Libochovic nastěhoval štáb
Luftgau Komanda VIII. Z Břeclavi.
Již dříve vyklizené domy obsazují němečtí
vojáci, pomocné ženské síly a zajatci.
V bývalé škole v radničním dvoře byli
ubytováni Italové. Byli zde i Ukrajinci a
Rusové z oddílů generála Vlasova. Kde
však byli ubytováni není možné zjistit.
Libochovice proplétá změť drátů
z telefonních linek. Libochovice  útěk "národních hostí"  1945

19.dubna při přeletu letadel směrem na Ústí
nad Labem odhodilo několik z nich bomby na
závodí, které velmi poškodily domek p.Fidlera
pod jezem u elektrárny.
22.dubna spadlo u Levous německé letadlo. Do
obchodů si musí každý nosit papír na balení
zboží. K zahradníkovi pro kytku svůj květináč.
23.dubna byl kuřákům snížen příděl cigaret na
15 kusů na týden.
Na konci dubna byly v areálu zámku na několik
dní zaparkované nákladní automobily plně
naložené archivy ze západních Sudet.
29 – 30.dubna seděli již lidé dny a noci u
rozhlasových přijímačů a očekávali konec
války.
30.dubna přijelo do parku mnoho aut ustupující
německé armády.
1.května bylo v Libochovicích zrekvírováno na
70 koní, dále vozy a postroje.Libochovice  letiště za Chorobincem  1945
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Pět členů tohoto RNV bylo v průběhu okupace vězněno gestapem v souvislosti s ilegální činností. V jejich
činnosti lze tedy vidět jakousi kontinuitu odboje, tito lidé dokončují dílo za své mrtvé kamarády.
Na první schůzi v cihelně byly prohovořeny veškeré problémy, s nimiž se počítalo pro první hodiny revoluce,
zejména oddíly německého vojska, které se ve městě začaly zajišťovat.
V noci ze 4 na 5.května obdržela četnická stanice v Libochovicích z Prahy příkaz, aby od tohoto dne
úřadovala pouze česky, aby odstranila německé nápisy na stanici a aby nebránila občanstvu při strhávání a
ničení ostatních německých nápisů ve městě. V té době dorazily do Libochovic řady důstojníků
v přepychových lůžkových vozech (celkem 15 vagonů) a kolona aut.
Krátce po půlnoci bylo celé město na nohou. Kolem třetí hodiny ranní bylo již náměstí přeplněno lidmi.
Vládlo vzrušení, radost a nejistota. V půl páté ráno uklidňoval dav hlas z místního rozhlasu.
Krátce po půlnoci 5.května nastoupil na četnickou stanici Revoluční Národní výbor, který po čtvrté hodině
ranní přesídlil na radnici, aby se ujal vedení správy města. První se dostavil ing.Zdeněk Němec, který musel
ihned řešit roztržku mezi občany a německou důstojnickou hlídkou u Černého orla.
Velitelem vojska byl jmenován Jindřich Smolík, kterému bylo nařízeno ihned zřídit stráže – později Národní
stráž.

2.května byla vydána úřední zpráva o smrti Adolfa Hitlera. V pivovaře
p.Hrdiny bylo uskladněno 100 000 q ovsa. Kolony aut s Vlasovci jej odvážely
směrem na Peruc.
Pozdě odpoledne 4.května se k nynější cihelně trousily jednotlivé postavy. V
17.15 hodin začala v kanceláři závodu ustavující schůze Revolučního
národního výboru. Jeho členy byli: Zdeněk Bárta, předseda; ing. Zdeněk
Němec; Josef Hora; Štěpán Abrahám, vedoucí prodejny; Karel Jandák, sklář;
Rudolf Kutlvašr, sklář; Rudolf Malina, farář českosl.církve; František
Ryšánek, poštovní úředník; Otakar Špecinger, úředník. Dále byl členem Jan
Jordán, sklář, který byl současně členem RONV v Roudnici nad Labem. V
průběhu revolučních dní byli ještě za členy RNV přijati: zedník Josef Rohan a
zámečník Jan Pokorný.

Příděl stravy pro dospělého člověka
na 21 dní (duben 1945):

3/4 kg mouky,
1/4 kg kávoviny,
30dkg cukru,
3 dkg droždí,
3,7 kg chleba,
60 dkg masa,
12 dkg másla,
16 dkg tučného masa (místo sádla),
1 vejce.

Poštu dostal na starost p.Ryšánek. Německý přednosta i
s telefonistkou byli odstraněni a k telefonu byla posazena
Vlasta Plecháčková. Ryšánek spolu s Otakarem Špecingerem
odposlouchávali telefonické hovory Libochovické německé
posádky s posádkami sousedními.
Dalšímu členu RNV Jaroslavu Mizerovi bylo ze skladu firmy
WIFO vydáno 10 sudů benzínu pro automobilové spojky.
V 6.hodin ráno přivedl K.Nídr skauty a občany, kteří se
přihlásili ku pomoci.

V půl páté ráno 5.května 1945 uklidňoval dav na náměstí
hlas z místního rozhlasu.

„Drazí občané ! V zájmu vás všech, ve jménu našich
společných nadějí na lepší budoucnost vyzýváme vás:
zachovejte klid a rozvahu ! Dosud se nestalo nic ! Čekali jsme
léta, vyčkejme v klidu ještě několik hodin. Škoda každé
kapky České krve. Vyhýbejte se vojenským objektům.
Rozejděte se do svých domovů. Jděte v klidu šťastnému
zítřku vstříc !“

Poštu dostal na starost p.Ryšánek. Německý přednosta i s telefonistkou byli odstraněni a k telefonu byla
posazena Vlasta Plecháčková. Ryšánek spolu s Otakarem Špecingerem odposlouchávali telefonické hovory
Libochovické německé posádky s posádkami sousedními.
Dalšímu členu RNV Jaroslavu Mizerovi bylo ze skladu firmy WIFO vydáno 10 sudů benzínu pro
automobilové spojky.
V 6.hodin ráno přivedl K.Nídr skauty a občany, kteří se přihlásili ku pomoci.
Dopoledne přiletěl do města generál Fischer a převzal velení od majora Liechtholda. Odpoledne nechal
generál přivolat posily z Roudnice. Němečtí vojáci bydleli již i v rodinné a učňovské škole, ve vlaku na
nádraží a v Sokolovně. Ve městě bylo 600 – 800 vojáků vyzbrojených automaty. Po městě se pohybovali ve
skupinkách.
Druhým střediskem revoluční činnosti se stala Libochovická sklárna. Ta byla obsazena občany již 4.května.
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Generál byl ochoten vydat zbraně pouze Americké armádě.
I když byla německá posádka ve městě skutečně silná, vše se prozatím vyřešilo formou dohody.
Revoluční Národní výbor byl ve stálém styku s velitelem vojenské akce kap.gener.štábu Týrem. Spojkou byl
poručík Šmat. I přes toto spojení se libochovičtí dozvěděli o Pražském povstání až z rozhlasu ve 12.30 hodin.
Nastalo opětovné vzrušení mezi občany, které však NV včas zredukoval.
Ve 14.15 hodin byl vyslán do okolních obcí autobus, jímž O.Špecinger přivezl zbraně a munici.
Generál Fischer na nádvoří zámku nařídil všem vojákům, aby respektovali Národní výbor a jeho orgány a
vyvarovali se ozbrojených srážek. Dále prohlásil, že se vzdají pouze Američanům, Čechům ne a s Rusy
budou bojovat.
Po 22.hodině byl již v Libochovicích klid. Německé a České stráže stály nedaleko sebe a udržovaly pořádek.
Spustil se hustý jarní déšť.
Do průjezdu radnice vtrhl hlouček rozohněných občanů domáhajících se okamžitého přepadení německé
posádky. Důvodem toho bylo zatčení třech členů rodiny Milana Troníčka, pekaře, který u sebe přechovával
partyzány (později se ukázalo, že to byli Vlasovci) a byl někým udán. Pro uklidnění situace byla deputace NV
ihned jednat s německým velením o propuštění zatčených. To se ihned stalo, Němci si byli dobře vědomi
nastalé situace. Členové NV se snažili rozčílené občany uklidnit, ale nakonec muselo dojít až na četníky, kteří
dav vytlačili z radnice. Národní výbor ihned rozhodl tyto občany zaměstnat, vzít pod přísahu a vštěpovat jim
co je to kázeň a poslušnost.
Ještě v noci se z městského rozhlasu ozvala tato výzva:
„Vážení spoluobčané ! Jelikož se vynořily mezi vámi různé pochybnosti o členech Národního výboru,
oznamujeme vám: předseda Národního výboru je prokurista skláren Zdeněk Bárta, členy: Štěpán Abrhám,
vedoucí firmy Baťa; Josef Hora, zemědělský dělník; Karel Jandák, sklář; Jan Jordán, sklář; František Kapoun,
sklář; Rudolf Kutlvašr, sklář; Rudolf Malina, čsl.farář; ing.Zdeněk Němec, majitel Keramických závodů;
František Ryšánek, poštovní úředník a Otakar Špecinger, student. K zabezpečení klidu a pořádku jest Národní
stráž, jsou to dobrovolníci a vyzýváme každého, kdo má pochopení pro situaci, aby se přihlásil u velitele,
četaře Smolíka v Libochovických sklárnách. Velitelem Národní stráže pro celý Libochovický okres je řídící
učitel poručík Karel Šmat z Radovesic. Vyzýváme vás ke spolupráci a k udržení klidu a pořádku.“
6.května se ve sklárně formovala Národní stráž, která měla téměř 600 členů. Na nádvoří sklárny k nim
promluvili Šmat, Bárta a kapitán Ludwig. Zbraně pro NS dopravovali z okolních obcí železničáři. Jednalo se
o zbraně pohozené či odebrané Němcům partyzány.
Během dne procházeli a projížděli okolními obcemi skupiny německých vojáků, kteří ustupovali před Rudou

J.Smolík zde 5.května ve 14.30
hodin zorganizoval silné vojenské
oddíly, ze kterých byly postaveny
hlídky tzv.Národní stráže. Počet
členů NS vzrůstal a nedostávalo
se zbraní. Při jednání s německým
generálem Fischerem o kapitulaci
německé posádky
v Libochovicích bylo RNV a NS
generálem odpovězeno:
„….máme, pánové, porozumění
pro vaše národní snahy a přijdou
li k nám oficiálně vojáci, nebo
dostanemeli takový příkaz od
našich nadřízených, ihned
odzbrojíme, ale od civilistů se
odzbrojovat nenecháme.“ Libochovice  Národní stráž ve sklárně  1945
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armádou.
Přednosta Libochovické stanice Karel Kovář volal černivského výpravčího trati Josefa Nováka a nařídil mu,
aby uvolnil koleje mezi Černivem a Chotěšovem a zamezil tak průjezdu jakéhokoliv Německého vlaku.
Německá hlídka však uvolněné koleje objevila a Novák je musel druhý den opravit.
Den proběhl v poklidu a večer Národní výbor poděkoval občanům za důvěru, kázeň a na dobrou noc se
z městských amplionů linul Smetanův Vyšehrad.
7.května ráno došlo v okolí k několika přestřelkám s Němci. Od majora Sedláčka z Roudnice došla depeše:
„Přítomná situace vyžaduje, aby byl zachován klid. Každé nepředložené počínání mohlo by mít nejhroznější
následky. Působte v tomto smyslu na obyvatelstvo a přesvědčete se hlídkováním o dodržování rozkazu.
Netrpte hloučky na průjezdních silnicích.“
K bojům došlo u Bohušovic, Strádonic a Pátku.
Od rána hlásil rozhlas z Londýna : „Dnes ráno ve 2.40 hodin podepsalo Německo kapitulaci.“
Skončila 2.světová válka.
V Čechách však nikoliv.
V terezínské malé pevnosti – koncentračním táboře se rozmohl skvrnitý tyfus. Nemocní utíkali z lůžek, běhali
po kraji a roznášeli nákazu. Bohušovice a Terezín volali o pomoc. Za 45 minut od přijetí žádosti o pomoc
vyjelo z Libochovic auto označené červeným křížem, plné potřeb a lidí do Terezína. Za ním pak vyjelo ještě 8
nákladních aut. Libochovice byli první, kdo do Terezína dorazili.
Pozdě odpoledne rozšířil nějaký člověk planý poplach o vyvraždění Břežan vojsky SS. Libochovické náměstí
bylo rázem plné lidí, rozmohl se strach a panika. Otakar Špecinger a tajemník Srbecký byli jednat
s německou posádkou. Ta zprávu vyvrátila a zaručila se, že nepodnikne žádnou takovou akci. Dav se pomalu
uklidňoval. V noci pak náměstí patřilo opět hlídkám Národní stráže a hlídkám německým.
8.května ráno hlásil Český rozhlas, že německá vojska v prostoru Čech a Moravy kapitulovala. Bylo slyšet
ozvěny bojů v Krušných horách, kde se blížila Rudá armáda.
O.Špecinger a taj.Srbecký informovali velitele německé posádky plukovníka Sieglera o nové situaci. Ten
přiznal, že je již informován a během dopoledne, že hodlají opustit Libochovice. Po té dodal: „Vám se
nevzdáme ! Třebaže jsou Rusové ještě daleko, je pravděpodobné, že tu budou dříve než Američané. My se
budeme snažit dostat k Američanům“.
Na žádost NV slíbil Německý velitel předat veškerý svůj majetek, nepoškozen, do rukou Národního výboru,
aby ten k němu postavil stráže. Plukovník se rozloučil s přáním, aby Čechy potkala lepší budoucnost, než ta,
která čeká nyní Němce.
Německá posádka se však zdržela a město opustila až odpoledne. Druhý den se potkala s postupující Rudou
armádou u Peruce a byla skoro celá pobita.
Během dne se silnice a ulice města zaplňovaly prchajícími německými vojáky. Nákladní auta a obrněné vozy
byly doslova obleženy vojáky, bledých, strnulých a vyděšených tváří. Byli stále ve střehu, připraveni
kdykoliv zabíjet. Z žádné strany však nedošlo k incidentu. Vojsko pokračovalo dál na západ k Američanům.
Tisíce jich putovalo převlečeno do civilního oděvu, dokonce na oklamání nepřítele měli na klopách
československé trikolory.
Odpoledne se v zatáčce k Lounské ulici vytvořila zácpa, proto byla kolona vozidel odkláněna směrem přes
most na Peruc. V době, kdy bylo město téměř naplněno vozidly prchajících Němců objevila se nad městem
sovětská letadle, která začala do ustupujících Němců střílet. U Poplz bylo zabito 10 Němců a mnoho jich bylo
raněno. Letadla se zaměřila i na sídlo štábu, hotel Černý orel. Krátce před 18.hodinou shodila několik bomb,
které však netrefily cíl  hotel Černý orel, ale domky za hotelem. Zbořeny byly domky Václava Kybala a
Františka Borovana. Okolní domky byly poškozeny. V jednom zahynula celá rodina Borovanů. Raněné
z domků převezl po zaplněných cestách do Roudnické nemocnice za pomoci hasičů učitel Žalud. Mnoho
dobrovolníků pak odklízelo trosky po bombardování.
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Vlak zde sjíždí prudký kopec do Chotěšova. Večer vyjel z Lovosic německý pancéřový vlak.
9.květen – den osvobození.
Hořící vlak u Chotěšova byl dobrým vodítkem pro příchozí Rudou armádu, která po půlnoci dorazila od
Klapého k Libochovickému hřbitovu. Tam se zastavila.
Členové Národního výboru očekávali Rusy již večer 8.května. Proto všichni na radnici spali. Jen u telefonu
bděl Otakar Špecinger a zapisoval hlášení okolních obcí. Najednou se otevřely dveře a v nich urostlý,
osmahlý a veselý ruský kapitán a spolu s ním dalších 5 důstojníků. Nastalo veliké vítání. Jeden raněný
důstojník byl ošetřen MUDr.J.Čermákem. Za několik hodin Rusové odešli. Celý zbytek noci až do svítání pak
projížděly městem dlouhé řady vozidel a tanků.

Když konečně ustal tok
prchajících Němců, začali
městem procházet
osvobození vězni
z koncentračních táborů,
Rusové, Češi, Poláci,
Francouzi a jiní. U Mšené –
Lázní byl pro ně zřízen
sběrný tábor. Během
několika následujících dní
jich prošlo Libochovicemi
na 1500.
Josef Novák z Černiva opět
uvolnil koleje v zatáčce pod
nejvyšším bodem stoupání
za Černivem asi u 8,4 km.

Libochovice  dům Borovanů  1945

Kolem 9.hodiny dopoledne se
v městském rozhlase ozvalo toto
hlášení:
„Pozor ! Pozor ! Bylo nám právě
hlášeno, že ruské tanky projely
Košticemi a jedou směrem na
Libochovice. Občané připravte se
na důstojné uvítání hrdinných
osvoboditelů. Oblecte kroje a
utvořte špalíry podél hlavní
průjezdní silnice !“
Brzy bylo všude plno lidí. Vojáci,
Národní stráž, Legionáři, Hasiči,
Sokolové, Skauti, děvčata v krojích
a mnoho jiných. V rukou drželi
vlaječky a květiny, na domech

vysely Sovětské, Anglické, Americké a České vlajky.
Před radnici přijelo první auto s důstojníky. Po vřelém uvítání jeli dále a za nimi je následovaly kolony aut,
obrněných vozů, tanků a jiné vojenské techniky.
Celý den vládla radost a nadšení ze znovunabyté svobody. Odpoledne měl předseda Národního výboru
slavnostní projev na náměstí před radnicí. Během projevu vyzval všechny občany k minutě ticha na uctění
památky těch, kteří se tohoto dne nedožili. Na závěr pak oznámil ustanovení vyšetřovací komise pro

Libochovice  vítání Rudé armády  1945
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Osvobozením města však ještě bylo konce incidentů a srážek. Mezi 5 a 6 hodinou večerní se v Anenském
mlýně v Poplzích shromáždil oddíl 156 plně ozbrojených Němců, kteří se chtěli vzdát Českému vojsku.
Kapitán Ludwig se silným oddílem Národní stráže hladce provedl odzbrojení. Po příjezdu do města se však
dav lidí vrhl na vozy, Němce vyházel a nerozlišujíc zda se jedná o muže, ženy či děti je do krve lynčoval.
Teprve po dlouhé době se členům Národní stráže podařilo Němce izolovat na radničním dvoře. Přesto s nimi
nebylo dobře zacházeno. (Ostatně není se co divit, oni s Čechy také nezacházeli nijak slušně. Pozn.autora)
Nakonec byli deportováni do Klapého a pak do zajateckého tábora v Teplicích.
Večer přijelo do Libochovic 40 holandských dětí, internovaných v Německu. Spolu se svojí učitelkou zde byli
po několik dní na zotavenou.
10.května před polednem přijel do města sovětský delegát Danilowski se svým štábem. Ubytován byl na
zámku. Národní výbor vystrojil na jeho počest velkou slavnostní hostinu, kterou připravil hoteliér hotelu U
Tří lip pan Polívka. Druhý den Danilowski odjel a ustanovil zde svého zástupce majora Filipova, který měl
otevřené dveře ve všech domácnostech ve městě.
11.května vypravil Národní výbor pohřeb obětem ruského náletu – rodině Borovanových.
13.května byl na vlečku do sklárny dopraven zbytek pancéřového vlaku od Chotěšova i s kořistí.
Smutnou událostí se stala sebevražda 58letého Karla Nýdra, krejčího a náčelníka skautů. Jeden
z nejaktivnějších pracovníků města na konci války byl nezodpovědně nařčen z kolaborace s Němci. Nežli se
vše vysvětlilo, nevydržel nervové vypětí a v noci ze 13 na 14.května se na zahradě svého domku oběsil.
Pohřeb mu vystrojil Národní výbor.
Nastalo budování Košického vládního programu.
17.května nastoupilo 54 důstojníků a vojínů z města činnou službu, většinou do Ústí nad Labem. Téhož dne
Jordán, člen Národního výboru vypravil 30 mužů pod velením poručíka Šmata do Teplic na výpomoc
Okresního národního výboru. Na severu bylo započato se zajišťováním Němců a přípravy k jejich odsunu.
O.Špecinger a kap.Jelen zajišťovali materiál zbylý po Němcích, včetně vykolejeného pancéřového vlaku
v Chotěšově a lůžkového vlaku na Libochovickém nádraží a potravinových zásob z těchto vlaků jichž bylo
několik desítek tun. Národní výbor zařídil, kromě kanceláře na Městském úřadě, svoji vlastní kancelář, jejíž
vedoucím byl Otakar Špecinger.
Dalším úkolem bylo obnovení dopravy a uvedení v činnost ostatních úřadů. První byl zprovozněn Úřad práce.
Byla zřízena vyšetřovací komise pro potrestání zrádců a kolaborantů. Zjištěné a vyšetřené případy byly
předávány Okresnímu soudu v Litoměřicích. Ve věznici Okresního soudu v Libochovicích bylo uvězněno na
30 kolaborantů a udavačů. Všichni museli pracovat na veřejných pracích. Někteří byli později propuštěni, ale
zůstávali pod dozorem, až do rozhodnutí Lidového soudu. Vinárník Zima a šofér Gestapa Svoboda
z Radovesic byli ihned odvezeni kladenskou policií. Komise v květnu též vyslýchala gestapáky z Kladna:
Bürgra a Felkla.
Členy vyšetřující komise byli: páter Malina, JUDr.Kadlec, JUDr.Fidrmuc, JUDr.Kába, ing.Němec, četnický
strážmistr Petr Chod, Jan Pokorný, Jiří Hanzal, Václav Štěchovský a soudní úředník Šilha.
18.května byla na Libochovicku rozložena v lesích od Budyně po Libochovice téměř celá divize Rudé
armády. V ten den se konaly velkolepé oslavy vítězství nad fašistickým Německem. Hlavní hostina byla
pořádána v Myslivně a na Libochovickém náměstí se konala slavnostní demonstrace, na které promluvili
major Mamutov a kapitán Borik. Večer se pořádaly zábavy a tance.
Mnoho libochovických rodin odcházelo zpět do pohraničí, takže počet obyvatel klesl téměř o jeden tisíc.
Okolo 20.května se zásluhou pana Rohana začalo znovu učit v Purkyňově škole.
23.května zahájil svoji činnost Národní tělovýchovný výbor. V ten den byl založen Svaz Československé
mládeže. Krajinské muzeum opětovně zahájilo svoji činnost.
27.května byla v Libochovicích znovuzaložena Komunistická strana Československa. Po ní byly
znovuzaloženy další tři vládní strany: Sociálně demokratická, Národně sociální a strana Lidová.
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Koncem května odešla sovětská posádka z Libochovic do Německa.
1.června přestala, na základě prohlášení, existovat Národní stráž.
Okresní chorobinec byl po opuštění sovětskou posádkou předán opět ke svému účelu.
Pomalu nastávalo oživování průmyslu a zemědělství. Byl velký nedostatek pracovních sil, který byl
nahrazován brigádníky ze Svazu mládeže. Národní výbor se též pustil do plánování přebudování města.
17.června navštívil Libochovice ministr výživy Václav Mayer, který promluvil k občanům na náměstí o
plnění vládního programu.
20.června se vrátili z německého zajetí první občané města.
27.června předala vyšetřující komise Lidovému soudu kolaboranty.
1.července byla zrušena Zemědělská nemocenská pojišťovna.
4.července se konaly první poválečné volby do Městského národního výboru. Komunisté, sociální demokraté
a národní socialisté obdrželi po 8 mandátech, lidovci a svaz mládeže po 3 mandátech.
5.července se za velmi bohaté účasti konala Husova slavnost v městském parku.
6.července byl z Libochovic vypraven zvláštní vlak na Všenárodní oslavu na hoře Říp.
V červenci pořádali osvětoví pracovníci pod patronací MNV v Libochovicích Tryznu za padlé v 2.světové
válce. Právě k této první Tryzně napsal básník a kronikář Jaroslav Křenek svoji báseň Tryzna. Svědčí o tom
Křenkův zápis v kronice o děkovném dopise MNV.
Úspěch večera byl velkolepý.
Život na Libochovicku se znovu vracel do předválečných kolejí, plný tvořivé práce a nadšení.
28.říjen byl slaven pod vedením místní vojenské posádky v zámeckém parku.
1.listopadu uspořádala posádka tryznu na hrobě legionářů.
V prosinci se Libochovice rozloučily s poslední sovětskou posádkou ubytovanou v Myslivně.
Bilance obětí Německého fašismu v Libochovicích a okolí je na tak malé městečko úctyhodná. Od roku 1939
do roku 1945 bylo zabito 118 občanů města a okolí.
Jména kolaborantů s němci vydané vyšetřovací
komisí 27.června 1945:

Havel Václav Chotěšov,
Havlová Magdalena Chotěšov,
Hochhaus Josef, poštmistr Libochovice,
Kozel Václav, četnický strážmistr Libochovice,
Maříková Pavla Libochovice,
Mergl Josef, insp.pojišťovny Libochovice,
Schwarz Richard Libochovice,
Štork Václav Libochovice,
Váňa R. Blešno,
Vápeník Josef, inkasista Libochovice,
Zahálka Alois, obchodník Libochovice,
Zahálková Anna Libochovice,
Zůna Svatopluk, autodopravce Libochovice.

Program první Tryzny z července roku 1945:

I.Našim mrtvím mučedníkům.
1. – Ed.Grieg: „Asina smrt“ (Symfonický orchestr dirigent B.Mrázek)
2. – Jaroslav Křenek „Tryzna“ (přednes ing.Otakar Špecinger)
3. – JUDr.E.Fidrmuc „In memoriam šedesáti tří“ (přednes Vl.Plecháčková a Jaroslav
Rulf)
4. – Slavnostní projev k pozůstalým a občanstvu
5. – A.Dvořák „Kéž můj duch sám“ (zpívá M.MachálkováŠevčíková)

přestávka

II.Hold osvobozené Československé republice.
1. – B.Smetana „Předehra k Libuši“ (Symfonický orchestr dirigent B.Mrázek)
2. – A.Praus „Chorál Čechův“ (zpěvácký spolek Dvořák)
3. – B.Smetana „Modlitba Libuše, Zpěv Blaženčin z op.Tajemství“ (zpívá M.Ševčíková)
4. – A.Dvořák „IV.věta ze symf. Z nového světa“ (Symfonický orchestr dirigent
B.Mrázek)
5. – Československá státní hymna.
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1946
V polovině ledna byl znovu uveden do provozu Libochovický pivovar Miroslava Hrdiny, který po celou dobu
okupace nebyl poškozen.
20.ledna zemřel v lounské nemocnici Václav Zimerman na rakovinu plic.
1.března byla ustanovena Místní rada osvětová (MRO) ve smyslu dekretu prezidenta republiky z roku 1945 o
státní osvětové péči.
V červnu byl jmenován čestným občanem města básník, národní umělec Karel Toman.
Libochovičtí občané bydlící v Praze vytvořili Kroužek Libochovičanů, který se pravidelně scházel v kavárně
Hlavovce na Vinohradech. Tam časem docházel i Antonín Bažant, pražský šofér, první legionář, který se
vrátil po první světové válce do Libochovic. Jeho bývalý šéf se stal obětí nacismu a jeho rodina pak pátrala
po jeho popelu. Pátráním byl pověřen právě A.Bažant. Shodou okolností nalezl místo, kdy byl uschován
popel třech libochovických popravených. Oznámil to Kroužku Libochovičanů a ti ihned zahájili ověřování
této zprávy. Navázali styk s pražským primátorem, též rodákem z Libochovic, Dr.Václavem Vackem a
rozhodli se tento popel uložit do důstojného sarkofágu a přenést zpět do Libochovic. Jednání a samotná akce
proběhla pod patronací MNV, ČOL a SOPV.
27.srpna se konala smuteční tryzna.
Tryzna byla pojata ve velkém stylu. Pražští rodáci přivezli v autě, zvláště k tomu upravenému, sarkofág, dar
města Prahy, s popelem libochovických mučedníků.

Libochovice  tryzna na stadionu v roce 1946

V podzimním tichém dni stál na
stadionu černý katafalk, kolem
stadionu černé prapory a mezi nimi
rozžaté flambony. Představitelé
Libochovické obce převzali urnu a
v tichém průvodu za úplného ticha,
krok za krokem, ji nesli ke
katafalku, za účasti velikého
množství lidí, spolků a politických
stran. Nástup samotný působil
hlubokým dojmem.
Hlavními hosty tryzny byli první
revoluční primátor hlavního města
Prahy Dr.Václav Vacek, armádní
generál Bočka, divizní generál
Dr.Janoušek a plukovník Jaroslav
Kozák a spisovatel Josef Kopta, který zastupoval prezidenta republiky Dr.E.Beneše.
Po umístění urny na katafalk sloužil mši farář Československé církve Malina a farář Římskokatolické církve
páter Lochman. Po mších předseda MNV Milan Troníček uvítal hosty. Na to aspirant zdejší posádky –
recitátor přednesl báseň Jaroslava Křenka „Tryzna“, která za těchto okolností působila hlubokým a
sugestivním dojmem, že se ani lidé v uniformách neubránili pláči.
Po básni promluvil divizní generál Dr.Janoušek a po něm primátor města Prahy Dr.Václav Vacek zarecitoval
vlastní kratší báseň.
Na to byla urna sundána z katafalku a nesena v čele mohutného průvodu, pokryta státní vlajkou a
Československým válečným křížem z roku 1939. Její cesta končila na hřbitově sv.Vavřince, kde byla
umístěna na upravený podstavec k pomníku legionářů – bojovníků za svobodu.
Na hřbitově přednesl projev libochovický rodák a spisovatel Josef Kopta.
Po tryzně se konal slavnostní oběd pro hosty v hotelu U tří lip.
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Do Libochovic se pomalu vracel všední život. Průmyslové podniky se rozjížděly. Libochovický zámek byl
zkonfiskován na základě Benešových dekretů a zestátněn. Ve městě fungovaly 3 peněžní ústavy. I
zemědělství se pozvolna stavělo na nohy. V tomto roce se velmi rozmohly myši.
15.listopadu byl na základě dekretu prezidenta republiky Dr.E.Beneše ze dne 21.června roku 1945
konfiskován velkostatek J.Herbersteina v Libochovicích. Konfiskační výměr vydal ONV v Roudnici.
Národním správcem byl ustanoven Jaroslav Lain, hospodářský správce ve Vrbičanech.
Koncem roku 1945 a celém tomto roce byla v zámku umístěna škola pro důstojníky v záloze. Frekventanti
školy i důstojníci se sžili s městem a složili si i pochodovou píseň na tehdy populární vojenský pochod
americké armády „Is´t a long way to Tipperiary“.

1947
Od 27.března do 24.dubna 1947 probíhal v budově soudu v Praze na Pankráci proces se 16 příslušníky bývalé
venkovské služebny gestapa v Kladně.
Díky větrné smršti v roce 1953 byly veškeré doklady k tomuto roku zcela zničeny a to včetně první
Libochovické kroniky od Karla Křenka.
V záznamech se píše o velkých jarních záplavách, kdy byl pod vodou celý městský park a voda sahala až
k chorobinci. Na druhé straně města se z koryta vylil Klapský potok a způsobil velké škody zemědělcům a
sklárně.
Jinak Libochovicko trpělo velikým suchem, které postihlo celou naši republiku. Pršelo až v listopadu.
Na zámku byla zřízena stálá expozice Jana Evangelisty Purkyně, velkou zásluhu na tom měl správce
Křenkova muzea Václav Pavlík.
Potrestání vrahů z kladenského Gestapa

Od 27.března do 24.dubna 1947 probíhal v budově soudu v Praze na Pankráci proces se 16 příslušníky bývalé venkovské služebny gestapa v
Kladně. Mezi obžalovanými stanul jejich velitel, 38 letý kriminální rada Harald Wiesmann, jeho zástupce Thomas Karl Thomsen, Otto Gehle a v
Libochovicích smutně známí: Oskar Felkl, Walter Forster, Rudolf Vlczek (Vlček). Mimořádný lidový soud v Praze vynáší, 24.dubna 1947 ústy
předsedy JUDr. J. B. Kozáka, nad šesti výše jmenovanými gestapáky trest nejvyšší  trest smrti provazem.
Obžalovaný Hans Guttweniger, který v Libochovicích 11.dubna 1942 pomáhal zatýkat a hlídal zatčené ve vagóně dostal 13 let těžkého žaláře,
Alfred Forkel 30 let t.ž., Jindřich Faber 20 let t.ž., šofér gestapa J.S. 10 let, Evald Hartge 4 roky, Petr Porst 6 roků, Josef Richter 12 roků a dva
další po pěti letech. Josef Gebert je zproštěn viny. Jedna z největších zrůd kladenského gestapa Hans Skalak vyslýchal také mnohé naše občany
(byl údajně zabit při obsazování budovy gestapa 5.května 1945 kladenskými občany). Jsou však i jiné verze. Gestapáka Harry Buhmanna
likvidovali Němci vlastním způsobem. Souzen nebyl Willy Bürger, který vyslýchal obžalované členy vojenské organizace v Libochovicích.
Nepodařilo se dosud vypátrat, kde skončil. Byl zatčen, určitou dobu vězněn po revoluci na Kladně, byl vyslýchán i zvláštní vyšetřující komisí z
Libochovic, ale u soudu nebyl.

1948
Na záznamech je již znát vliv událostí, kdy Komunistická strana Československa provedla únorový převrat.
20 – 22.února se v Libochovicích tvořily Akční výbory Národní fronty. V čele těchto akcí stál předseda MNV
Milan Troníček, navrhující členy akčních výborů, které místní organizace KSČ schvalovala. Prvním
předsedou Akčního výboru Národní fronty se stal Bohumil Jerman.
Postupně dělníci zabrali průmyslové podniky a utvořili Lidové milice. Všechno dělnictvo na Libochovicku se
aktivně zúčastnilo generální stávky vyhlášené na podporu předsedy vlády K.Gottwalda a KSČ.
23.února se konala schůze uchazečů o příděl půdy z druhé pozemkové reformy.
25.února bylo Akčním výborem zabaveno svazu brannosti 71 pušek a 1000 nábojů. V Křenkově muzeu byl
zabaven poškozený ruský samopal.
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V tento den podepsal prezident republiky Dr.E.Beneš demisi pravicových ministrů a tímto krokem umožnil
K.Gottwaldovi vytvořit levicovou vládu. Tento den byl slaven jako Vítězství pracujícího lidu – Vítězný únor.
Tyto bouřlivé dny proběhly na Libochovicku vcelku bez mimořádných událostí.
26.února vstupují libochovičtí národní socialisté hromadně do KSČ.
1.března byla dosazena národní správa do všech peněžních ústavů ve městě. Spořitelny, Občanské záložny a
Okresní hospodářské záložny.
2.března byla dosazena národní správa do velkoobchodu s kovy Václava Šebka a velkostatku Dr.ing.Jiřího
Brabce.
3.března vstoupili všichni zaměstnanci Spořitelny do ROH a o den později do KSČ.
20.března je v kronice města zápis o tom, že mládež velmi holduje tanci a alkoholu. Zvláště vyhlášené byly
taneční zábavy v Poplzích, které pravidelně končily krvavou rvačkou a výtržnostmi po městě.
25.března byla pořádána první národní směna.
19.dubna obdrželo město Libochovice za vzorný sběr surovin knihovnu pro měšťanskou školu.
22.dubna byla uvalena národní správa na papírnictví a knihkupectví pana Štyblana.
1.květen byl ve znamení velkolepých májových oslav. Město bylo vyzdobeno prapory a v prvomájovém,
nadšeném, průvodu bylo na 9000 lidí.
13.května se rozhodnutím Okresního akčního výboru v Roudnici sloučil se úřad Ochrany práce
v Libochovicích spolu s Roudnickým a agenda se přenesla do Roudnice nad Labem.
16 – 23.května pořádala sklárna, nyní již Spojené České sklárny – podnik Libochovice, výstavu svých
výrobků v zasedací síni radnice.
19.května byla ministerským výnosem sloučena Okresní hospodářská záložna a Občanská záložna do jednoho
podniku zvaného Záložna v Libochovicích.
22.května bylo provedeno další sloučení peněžních ústavů. Na popud Okresního národního výboru byly
sloučeny Záložna v Libochovicích se Spořitelnou v jediný podnik Spořitelnu.
3.června bylo oznámeno o úmyslu vybudovat skupinový vodovod pro obce Poplze, Radovesice, Slatinu a
Libochovice z prameniště v Myslivně. Pro tento účel se již čistil pramen „Baba“. Tento vodovod byl o to
naléhavější, neboť se zjistilo, že téměř všechny studny v Libochovicích jsou naplněny zdravotně závadnou
vodou.
Ve dnech 21 – 28.června byl na budově soudu ve městě vyvěšen bílý prapor, který oznamoval amnestii
nového prezidenta republiky Klementa Gottwalda.
23.června byla v Libochovicích zřízena sběrna starého šatstva. Vedoucím byl Vilém Ryšavý. Za určité
množství odloženého šatstva vydala sběrna novou látku na šaty.
16.července rada MNV přejmenovala tyto ulice:
ulici Sv.Čecha na ulici V.I.Lenina; ulici Kaplířovu na ulici Dimitrovovu a název ulice Luční byl zrušen a
přejmenován na ulici Kaplířovu.
V červenci pořádal Svaz brannosti mimořádnou valnou hromadu na které byli zvoleni noví členové výboru.
13.srpna se velmi rozmohl kůrovec v lese na kopci Klapý.
15.srpna byl MNV vydán zákaz zalévání zahrádek z důvodu nedostatku pitné vody. Záliv byl povolen pouze
v rozmezí 19 – 20.hodiny večerní.
24.srpna byl v konečné fázi znárodňování potravinářského průmyslu znárodněn i Libochovický pivovar
Miroslava Hrdiny.
1.září byla obecná škola přejmenována na školu základní a měšťanská škola na školu střední. Téhož dne byla
reorganizována obecní knihovna a přestěhována do budovy radnice (při vchodu napravo).
16.září bylo v hotelu Černý orel jehož nájemcem byl Josef Miler odhaleno za pomoci občanů „hráčské
doupě“. Po zavírací hodině zde provozovalo hazardní hry 34 osob. Na hotel byla uvalena národní správa 4
osoby byly poslány do dolů, ostatní museli pracovat na výstavbě silnice ke Křesínu. Hostinský zaplatil 5000
Kč pokuty a všichni ostatní po 1100 Kč.
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30.října proběhla čistka s masovým vylučováním (97 členů) ze Sokola. Jmenný seznam vyloučených byl
vyvěšen na MNV. Později byly vznešeny připomínky od některých členů KSČ a mnoho z vyloučených bylo
přijato zpět (57).
1.října byla zrušena prodejna Svépomocí Konsum v čp.5 a Družka na náměstí. Nově byly zřízeny prodejny
Svépomoc v čp.43 a Svépomoc v čp.88.
20.října byla v Libochovicích založena místní skupina ROH (Revolučního odborového hnutí) v peněžnictví a
pojišťovenství pro Libochovice a Budyni. Předsedou byl zvolen Jaroslav Křenek.
25.října se na přípis ministerstva financí sjednotily peněžní ústavy pod firmu Okresní spořitelna a záložna
v Libochovicích.
26.října byla dokončena stavba nové ulice (ke sklárně). Stavělo se 6 domů v jedné řadě, k tomu silnice,
kanalizace a vodovod. MNV rozhodlo, že každý muž ve věku od 18 do 50 let odpracuje na nové ulici 25
hodin. Pracovalo se od 7 – 22 hodin.
28.října se konala oslava 30.výročí vzniku ČSR. Pořádajícím byli KSČ a MRO.
11.listopadu byla pořádána sbírka pro stávkující francouzské horníky. Bylo vybráno 38.952 Kč.
19.listopadu se v Libochovicích konal sjezd místní organizace Československé mládeže. Činnost byla
hodnocena velmi nevalně.
V listopadu si město Libochovice vzalo pod patronaci obec Šunychl, velmi poškozenou válkou.
V důsledku decentralizace a zavedení krajského zřízení byly Libochovice přivtěleny do Kraje Ústeckého.
1.prosince byla ve vestibulu Purkyňovy školy odhalena pamětní deska popraveným učiteli V.Patovi, učiteli
M.Korejsovi a školníkovi Vykročilovi. Deska je dílem akademického sochaře Miroslava Zentnera
z Libochovic.
22.prosince byl, při slavnostním zasedání MNV v 19 hodin U tří lip, zvolen prezident republiky Klement
Gottwald čestným občanem města Libochovice.
Na konci roku se objevilo první volné zboží na trhu (jinak byly všechny potraviny na potravinové lístky).
Jednalo se o „Vánoční balíčky“ (složení: rum, rýže, jablka, mouka, máslo, cukr, čaj, káva a podobně…). Cena
jednoho balíčku byla 600 Kč. Ač to zní neuvěřitelně v Libochovicích se prodalo 2983 kusů balíčků v celkové
hodnotě 1.749.800 Kč.
29.prosince byl za odstoupivšího Milana Troníčka zvolen novým předsedou MNV Jan Pokorný a
místopředsedou Antonín Maleček.
V tomto roce odevzdali zemědělci v Libochovicích 100.000 litrů mléka, 40.000 kusů vajec, 1050q obilí, 913
q ječmene, 2000 q brambor , hovězího masa 1337 kg, vepřového masa 660 kg.
I Hospodářské družstvo plnilo své dodávky ovoce a zeleniny v celkové hodnotě 29 milionů korun.
Průmyslové podniky byly všechny znárodněny a jejich činnost se velmi rychle rozvíjela. V Libochovicích
byly tyto podniky: Keramické závody (cihelna), Spojené České sklárny – podnik Libochovice a Cukrovar.Libochovice  náměstí 5.května ve čtyřicátých letech1949
1.ledna byla přestěhována do Lovosic na ONV
Palackého knihovna založená v Libochovicích
v roce 1898.
7.ledna byly sloučeny sportovní kluby SK
Libochovice a SK Libs v jeden celek –
fotbalový oddíl Sokola.
V ten samý den byly zřízeny dvě nové
prodejny TEP. Jedna v zabraném obchodě
textilu pana Karla Fikrleho a druhá v prodejně
konfekce pana Václava Šrámka.
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24.ledna, přesně po sto letech od jeho zřízení, byl přestěhován Okresní soud z Libochovic do Lovosic.
30.ledna bylo definitivně rozhodnuto o zřízení okresu Lovosice. Tímto již nebyla žádná naděje o znovuzřízení
Libochovického okresu.
22.února se na schůzi MRO rozhodlo o ukončení její činnosti a vzniku Lidové osvětové besedy.
(neprokázáno)
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 3000 osob.
1.června pořádala MRO pod záštitou AVNF a MNV večer k oslavě 125.výročí narození Bedřicha Smetany.
Účast byla veliká.
3.července se na trati LounyBudyněRoudnice konal závod ve spolehlivosti motocyklů – II.Krušnohorský
okruh – na náměstí v Libochovicích měl kontrolní službu Autoklub Libochovice.
1.září byla do provozu uvedena závodní kuchyně ROH pro členy odborů. Strávníků bylo 37 osob a oběd stál
14 Kč. (člen ROH zaplatil 7 Kč a jeho zaměstnavatel také 7 Kč.) Strávník však musel do kuchyně odevzdat
část svých potravinových lístků.
19.září pořádali Skauti Benátskou noc na řece Ohři. Účast občanů byla veliká.
24.září bylo na doporučení památkové správy opraveno sochaři Karlem Zentnerem a Miroslavem Zentnerem
Mariánské sousoší na náměstí. Stromy byly vykopány a vysázeny jiné. Oprava stála 19.000 Kč a byla hotova
21.října. Peníze poskytli Památkový úřad, MNV, děkan Lochman a Okrašlovací spolek.
8 – 9.října byly zahájeny oslavy Bohuslava Lhotského. Vyvrcholením oslav bylo slavnostní odhalení pamětní
desky Bohuslava Lhotského na jeho rodném domě čp.5.
11.října se přesunuly třídy Purkyňovy školy do Tří lip, budovy soudu, k Černému orlu a do budovy bývalé
rodinné školy, neboť se v Purkyňově škole budovalo ústřední topení.
11.listopadu zemřel v Praze PhDr.Jiří Pokorný, Libochovický rodák, archeolog, objevitel pravěkého člověka
v Poplzích.
Hospodářské družstvo mělo v tomto roce obrat 42.000.000 Kč. Libochovická sklárna splnila plán již
1.prosince (oznámila to městu houkající sirénou).
Od roku 1947 do roku tohoto docházelo pomalu k přerozdělování zemědělské půdy. Po znárodnění a
konfiskaci majetku a půdy statkářům a jiným majitelům půdy, došlo k založení Jednotného zemědělského
družstva Libochovice (JZD).
JZD získalo zabavenou tzv.církevní půdu.V soupise pro novou pozemkovou reformu v roce 1948 byla půda, kterou v roce 1949 obdrželo nově vzniklé JZD v Libochovicích,
vykázána takto:

I.Římskokatolický děkanský kostel Všech svatých v Libochovicích jako právnická osoba má ve vlastnictví 12.162,1 ha půdy.
II.fara a farní beneficiát Libochovice má ve vlastnictví celkem 61.914,2 ha půdy z toho:

v Libochovicích – 45.369,5 ha
v Poplzích – 1.778,8 ha
v Solanech – 14.765,9 ha.

III.Nadace prosební, poutní a mešní Daniela Stuchlého v Libochovicích vlastnila 1.347 ha
IV.Římskokatolický filiální kostel sv.Petra a Pavla v Dubanech vlastnil celkem 27.383,2 ha půdy z toho:

v Levousích – 6.709,2 ha
v Dubanech – 17.345,6 ha
v Libochovicích – 2.300,3 ha
v Křesíně – 1.028,1 ha.

Spekulační půda (neobdělávaná) měla celkem rozlohu 150 ha.
Židovské pozemky v celkové rozloze 11,13 ha byly vyplaceny pozůstalým po vyvražděných židovských občanech města Libochovice.

Z předešlých cifer si snadno představíme jakou rozlohu zemědělské půdy obdrželo JZD Libochovice do svých začátků.
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1950
1.ledna byly převedeny všechny farní matriky na MNV z obcí: Libochovice, Dubany, Evaň, Horka, Koštice,
Křesín, Levousy, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Želevice a Slatina. Od té doby vede matriku Městský
národní výbor.
4.ledna bylo do nové matriky zapsáno první narozené dítě. Byla jím Hana Fleková.
14.ledna se konal první civilní sňatek na MNV. Oddávajícím byl předseda MNV Jan Pokorný. Své „ano“ zde
řekli Evžen Svobodník z Libochovic a Vlasta Jelínková z Břežan, a Vilém Vlček a Anděla Müllerová, oba
z Libochovic. První dva páry novomanželů obdržely darem elektrický vařič, kávový servis a knihy.
9 – 14.ledna byla provedena první čistka v KSČ, vyloučeno bylo pro „neúnosnost" na 260 členů.
10 – 12.ledna se poprvé v Libochovickém kině promítá za jednotné vstupné 6 Kč. Jednalo se o soubor
sovětských filmů.
18.ledna zemřel ve věku 88 let bývalý řídící učitel František Zázvorka, otec akademického malíře Josefa
Zázvorky, výborný pedagog a učitel hudby. Býval učitelem Bohuslava Lhotského.
22.ledna pořádali v kině zemědělci semenářské oblasti Libochovice sdružení v Jednotě Severočeských
zemědělců, pracovní poradu lidových Mičurinců
15.února se konala vskutku na Libochovice nevídaná svatba, charakteristická pro poválečnou mentalitu.
Zástupy lidí naplnily náměstí. Svatba se odehrála na MNV a pak svatebčané přešli do kostela Všech svatých.
Jenom družiček bylo 12, ostatních svatebních hostí nepočítaně. Hostina si vyžádala na 18 husí, 500 kg
drůbeže, 3,5 q vepřového a 1100 koláčů. Náklady se odhadovaly na 100.000 Kč.
V únoru bylo oficiálně založeno JZD Libochovice. 46 zemědělců začalo pracovat na 170 ha půdy.
1 – 9.března provedl MNV na základě vládního rozhodnutí sčítání lidí, domů živností a pozemků.
7.března pořádala Lidová osvětová beseda přednášku a oslavu stého výročí narození T.G.Masaryka. Přednášel
okresní osvětový inspektor Jaroslav Hloušek z Lovosic.
5.dubna byla do Libochovic navrácena Palackého knihovna založená v roce 1898. Velikou zásluhu na tom
měli V.Pavlík a p.Blažek. Knihovna však již byla zrušena, proto knihy převzalo Křenkovo muzeum (73 kusů)
a městská knihovna (53 kusů). Mnoho knih se ztratilo, včetně starého knihovního katalogu. Nový katalog byl
sepsán za války.
16.dubna zemřel MUDr.Antonín Čermák, praktický lékař, činný člen osvětových a humanitních spolků. Byl
po léta členem výboru Spořitelny. Byl jako lékař velice vyhledáván.
7.května se konaly masové oslavy 5.výročí osvobození Československa Rudou armádou. Lidová osvětová
beseda přizvala k účasti všechny spolky a organizace ve městě. Účast byla 700 – 900 osob. Okolo desáté
hodiny dopolední byl zámecký sad přejmenován na Stalingradské sady.
10.května zemřel v lounské nemocnici na rakovinu ve věku 74 let Václav Štěchovský, revident okresního
soudu, hudebník a dlouholetý dirigent zpěváckého spolku Dvořák v Libochovicích. Působil v něm 40 let.
18.června zemřel ve věku 83 let advokát JUDr.Jan Kadlec. Byl velmi činný v kulturním a pokrokovém životě
města.
25.června se na Sokolském stadionu konal dětský den pod názvem „Den dětské radosti“.
30.června byla slavnostně otevřena družstevní prádelna v zámku.
14.července odstoupil z postu předsedy MNV Jan Pokorný a novým předsedou byl opět jmenován Milan
Troníček.
V tomto roce zajišťovala autobusová doprava 7 pravidelných linek.V roce 1950 byly autobusovou dopravou zajišťovány linky:
Libochovice – Praha Libochovice – Roudnice – Mělník Libochovice – Roudnice – Hněvice
Libochovice – Klapý Libochovice – Mšené Lázně – Roudnice Libochovice – Lovosice
Libochovice – Litoměřice
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Na bramborových polích se velmi rozmohla Mandelinka bramborová, zavlečená k nám s cizími dodávkami
potravin. V Čechách se mandelinka vyskytovala již před sto lety a pak velmi sporadicky. Úbytkem polního
ptactva však nastala zlatá éra tohoto drobného brouka. Při hubení mandelinky pomáhali na Libochovicku i
sovětští letci práškováním napadených polí. Mezi lidem se objevila verze o záškodnickém zamořování
vypouštěním mandelinky z letadel. Na toto téma byly i četné agitační přednášky.
11.srpna začala KSČ zahajovat ofenzívu proti „kulakům a vesnickým boháčům“ Byly uděleny pokuty za
nedodržení plánu předepsaných dodávek. 14 pokutovaných soukromníků zaplatilo celkem 635.000 Kč.
12.srpna pořádal Svaz Československé mládeže sportovní hry a zábavu pod názvem „Radostné dny mládeže“.
31.srpna se na Sokolském stadionu konala Velká okresní slavnost pořádaná ONV Lovosice.
16.září se konal večer branců pořádaný MNV a MAV NF.
18.září se v hostinci U Folaufů konala přednáška Krematoria o pohřbu žehem.
10 – 12.října navštívil Libochovice přední polský purkyňolog Dr.Jaroslav Wit Opatrny z university
z Vratislavi. Po prohlídce zámku, Křenkova muzea a návštěvě u Bohuslava Mayera (96), jehož otec Daniel
Mayer byl Purkyňův přítel, položil věnec u sochy J.E.Purkyně na náměstí před zámkem.
19.října došlo na žádost JZD Libochovice k scelení pozemků z důvodu strojního obdělávání. Majitelé půdy,
nečlenové JZD obdrželi náhradou za svá pole záhumenky na okraji města.
30.listopadu na žádost MNV přednášel Jaroslav Wit Opatrny U třech lip o Purkyňovi.
31.prosince pořádá Lidová osvětová beseda oslavu Nového roku.
V tomto roce byla Pomocná škola přejmenována na popud ONV na Zvláštní školu.

Znárodněné a združstevněné obchody a živnosti v Libochovicích v roce 1950:

Medica n.p. PhMr.KyslíkováNová lékárna
Deli n.p.Lovosice Folaufová Slávka cukrárna
Textilia n.p. Vilém Ryšavý textil prodejna TEP
Hospodářské družstvo sklady ovoce a zeleniny
Benzinol n.p.
Jas n.p. Abrahamová dříve Baťa a OKG
Krušnohorské pivovary dříve pivovar M.Hrdiny
Prodejna „ZDAR“ Charvátová Věnceslava dříve textil
Pramen Jaroslav Vogl (J.Zahálka) dříve koloniál a vinárna
OP n.p.Prostějov Václav Hofman dříve krejčí
Benzinové čerpadlo N.P. Jaroslav Vogl
Okresní družstvo holičů dříve Bříza, Brabec, Siřiště
Chemodroga n.p. Ladislav Baloun dříve drogerie Jos.Jílek
Masna Al.Matta řeznictví
Masna Václav Knotek řeznictví
Cukrovar Herbersteinský cukrovar
Libochovické sklárny Sklárny Libs
Cihelna Keramické závody

1951
15.ledna se konal na velkém sále U tří lip
Mírový projev, který pořádal Místní Akční
výbor Národní fronty. Hlavní projev měl
Libochovický děkan P.Václav Lochman. Po
projevu byly skládány pracovní závazky
jednotlivých složek Národní fronty.
19.února došlo ke sloučení Masarykovy ligy
proti tuberkulose s Československým
Červeným křížem.
V únoru díky zrušení potravinových lístků na
chléb a moučné výrobky a hlavně hrubou
chybou vlády při rozpisu dodávek
chlebového obilí vznikla tzv.“chlebová
kalamita“ Libochovic se tato kalamita nějak
zvláště nedotkla, jen 19.února nebyl k dostání
chléb. Z důvodu této kalamity byly opět dne
26.února obnoveny potravinové lístky na
chléb, mouku a pečivo.

24.února se konal pod patronací MAV NF U tří lip večer na oslavu 3.výročí únorových událostí v roce 1948.
Při té příležitosti bylo dekorováno 20 žen, pozůstalých po obětech nacismu.
V únoru byly naplňovány směrnice ministerstva zemědělství a výživy o povinných dodávkách vajec.
(čj.103381 – VIII – 1950).
27.února byla Hospodářským družstvem Lovosice stanovena sběračkou vajec paní Marie Šebková. JZD
Libochovice mělo s dodávkami veliké potíže a bylo několikrát napomínáno ze strany MNV.
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8.března pořádal Svaz žen oslavu Mezinárodního dne žen na sále U tří lip.
V březnu zemřela v Praze ve věku 87.let malířka Růžena Pokorná – Purkyňová. Dcera malíře Karla Purkyně
a vnučka slavného rodáka J.E.Purkyně.
Od 19.března bylo povoleno čepovat lihové nápoje až od 17.hodin.
21.března po dohodě s MNV píše Jaroslav Křenek žádost Národnímu muzeu v Praze, aby městu
z pozůstalosti paní M.PokornéPurkyňové uvolnili část zařízení bytu J.E.Purkyně. Paní PokornáPurkyňová
s tím ještě za svého života souhlasila.
14.dubna se konala občanská brigáda na úpravu městských sadů. Účast byla 47 osob.
15.dubna byly organizovány takzvané Pochody míru. V 8.hodin vyrazily 4 proudy z obcí Evaň, Dubany,
Slatina a Radovesice. Na náměstí se konala manifestace za projevu p.Žáka, člena výboru Obránců míru
z Prahy. Pořadatel pochodů byl Josef Jaroš, náčelník Sokola Libochovice.
30.dubna pořádala KSČ Besedu s tancem U tří lip.
1.květen se jako vždy vyznačoval velikými oslavami Svátku práce. Všechny domy ve městě byly slavnostně

vyzdobeny vlajkami, obrazy
státníků, chvojím a transparenty.
Prostranství před vchodem do
zámku bylo vyzdobeno a večer
osvětleno reflektory.
Od časného rána procházela
městem hudby. V hlavním
průvodu pochodovali snad
všechny spolky a organizace ve
městě. Průvod procházel městem a
skončil na záměstí, kde byly
proneseny slavnostní projevy.
Spolek chovatelů holubů vypustil
na 300 svých miláčků. Manifestaci
zakončily alegorické vozy, kterých
bylo 23. Pro dobrou pohodu hrály

pro občany dvě hudby.
4.května se konala pod vedením LOB a MNV oslava 6.výročí osvobození od nacistů. V hlavním programu
hrála Lovosická filharmonie za vedení kapelníka Chvalovského.
V květnu byla na náměstí u Adamců otevřena Jizba – knihy sovětské literatury. Jizbu otevřel SČSP. Jizba se
však dlouho neudržela pro nezájem občanů.
5.července pořádala LOB Husovu oslavu v městských sadech. Slavnostní řeč měl Čsl.farář Rudolf Malina.
Byla však velmi malá účast daná upadajícím zájmem o tradice.
12.srpna byla ONV svolána celookresní Národní směna s podtextem – „Věříme, že tato směna se stane
radostnou manifestací za mír a naši lepší budoucnost“.
V srpnu byly odstraňovány názvy starých firem nad obchody a živnostmi.

Plnění směrnic ministerstva zemědělství a výživy o povinných dodávkách vajec v roce 1951. (čj.103381 – VIII – 1950):

1.  Bezzemci a držitelé orné půdy do 50 arů – 50 vajec bez ohledu na počet slepic
(V Libochovicích bylo 328 takových občanů – celkem měli odevzdat 16.400 vajec).

2. – Držitelé orné půdy nad 50 arů odevzdají vejce do 1 ha – 200; do 2 ha – 460; do 3 ha – 630 až do 10 ha 2020 kusů vajec.
3. – členové JZD dodají zbytek kontingentu

(JZD Libochovice  10 000 kusů vajec)

Libochovice  náměstí 5.května v padesátých letech
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Při žních se začínala rozmáhat zlodějna – brigádníci se nestyděli odnášet obilí domů i několikrát za den.
Docházelo to až tak daleko, že případy krádeží musel řešit Sbor národní bezpečnosti.
1.září byla v Libochovicích založena Zvláštní škola. Z počátku byla umístěna v budově střední školy.
Ředitelkou se stala A.Kynčlová.
30.září pořádalo JZD dožínky v Sokolovně.
21.října byla zahájena řepná kampaň a začátek školního roku byl odložen pro chmelové brigády.
25.listopadu pořádala Pionýrská organizace U tří lip slavnostní slib.
2.prosince byl Lidovou osvětovou Besedou otevřen Dětský kulturní dům v jedné z budov zámku (bývalé
konírny), ve kterém bylo vybudováno loutkové divadlo a zařízení pro promítání úzkého filmu pro mládež.
Tato akce se stala malou slavností. Do města zavítal i primátor hlavního města Prahy Dr.Václav Vacek s chotí
a mnoho dalších zástupců tehdejších ministerstev, ONV, KSČ a jiných politických organizací.

1952
Počátkem roku byla v domě bývalé Okresní hospodářské záložny zřízena Poradna matek a dětí pro těhotné a
nemocné ženy.
Na MNV bylo rozhodnuto, že v bývalé Hlaváčově vile budou v tomto roce zřízeny jesle pro děti do tří let.
Tak jako v celé republice byly i v Libochovicích zmenšeny příděly (lístky) potravin pro důchodce, ženy
v domácnosti a pro členy JZD a rodiny zemědělců. Příděl uhlí na 1 kmenový list byl 12 q na rok, brambor pak
50 kg.
3.ledna byl založen kroužek filatelistů. Předsedou byl zvolen Alois Mašek a jednatelem učitel František
Zázvorka.
10.února se konala společná pracovní schůze ROH – sklárny a LOB v hotelu Černý orel. Na chůzi bylo
rozhodnuto o vytvoření Závodního klubu ROH – sklárny, do kterého byl ihned zapojen dramatický odbor
LOB (bývalý spolek Scéna). Toto spojení provedli: ze strany ROH Alois Mašek a ze strany LOB A.zezulka.
Pan Zezulka také ihned nabídl vzniknuvšímu ZK ROH Dětský kulturní dům, který ROH přijalo. Na pozdější
projednání byla odsunuta otázka zda bude kulturním domem Černý orel či Tři lípy.
29.března byl JZD proveden svod krav do společného kravína, vybudovaného ze stodol ve Vrchlického ulici.
Svedeno bylo 22 kusů krav. Večer se konala U tří lip slavnostní večeře pro budovatele kravína.
V dubnu byl vybudován ve stodole u Taušů nový prasečník pro chov a výkrmnu prasat.
1.dubna převzalo ROH – sklárna závodní kuchyni ROH v budově U tří lip, kterou vedl bývalý hoteliér hotelu
U tří lip pan Milan Polívka.
10 – 12.dubna (na Velikonoce) se v Dubanech, Slatině, Černivě a Klapý rozmohla epidemie slintavky.
Z tohoto důvodu byly zavřeny všechny kostely, hostince, kino a byly zakázány všechny veřejné akce. Svatba
konaná na MNV byla sice povolena, ale pouze ženichovi, nevěstě a 2 svědkům. Ostatní museli čekat venku.
1.květen byl slaven průvody, hudbou a alegorickými vozy. Počet účastníků se odhadoval na 3800 osob.
Počátkem května se v Libochovicích konala sbírka na bojující Koreu. Bylo vybráno celkem 26.846 Kč.
V květnu se ve městě velmi rozmnožily krysy. Proto byla 12.května provedena deratizace společností
Desinfekta n.p. Za výkon zaplatil každý majitel domu 50 Kč. Účty rozesílal MNV. Po ukončení odkrysení byl
každý majitel domu povinen utěsnit každý kanálový otvor.
V červnu vznikl Závodní klub ROH – sklárny.
Později byla ZK ROH slavnostně předána Okresním národním výborem, osvětovým inspektorem J.Hlouškem
budova bývalého hotelu U tří lip.
2.června pořádal ZKROH svoji první přednášku profesora S.Libeňského „Život a práce Leonarda da Vinci.“
Účast byla velmi slabá.
18.června ustavil ONV komisi pro průzkum dělnického hnutí na Lovosicku a Libochovicku. Za Libochovice
byli do komise zvoleni V.Pavlík, muzejník a archivář a J.Křenek, kronikář.
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1.srpna byly uvedeny do provozu městské jesle.
17.srpna praskly dvě dubové prohnilé fošny na stavidle před turbínou v elektrárně. Nedělním pozorovatelům
řeky Ohře se naskytl nebývalý pohled na koryto řeky bez vody. Vynořily se všechny předměty i zbraně,
hozené do vody za Protektorátu. Na dně po písku a bahně lezly škeble a tam kde voda zůstala plácaly se ryby.
Na „Malém Ohři“ sbírali lidé ryby do bramborových košů. Hodně ryb odplavalo směrem k Budyni. Druhý
den bylo stavidlo opět opraveno a voda vystoupila do normální výše.
V říjnu se delegace ve složení M.Troníček, B.Nováka a J.Křenek zúčastnila oslav 75.narozenin primátora
hlavního města Prahy, Libochovického rodáka Dr.Václava Vacka. Václav Vacek byl při této příležitosti
jmenován čestným občanem města Libochovice.
10 – 20.října pomáhali občané města brigádami JZD sklidit úrodu brambor.
10.prosince byla Zvláštní škola přemístěna do rodinného domu čp.298 v Komenského ulici.
V tomto roce byly zřízeny městské jesle pro děti do tří let.

1953
9.ledna zemřel ve věku 75 let jeden z nejaktivnějších pracovníků na Libochovicku generální inspektor
zámeckých zahrad v Čechách a na Moravě Josef Rublič.
Oslavy 1.máje se zúčastnilo na 4100 osob.
24.dubna pořádal ZKROH oslavu stého výročí narození básníka Rudolfa Pokorného. Přednášel universitní
profesor Dr.J.B.Čapek.
13.května přednášel v Libochovicích okresní osvětový inspektor Jaroslav Hloušek na téma „Protilidová
činnost T.G.Masaryka“ ( ještě nedávno tolik oslavovaného tatíčka národa….).
23.května pořádal ZKROH přednášku ing.Jiřího Solara na téma Jan Evangelista Purkyně.
Na základě usnesení Vlády a KSČ zavedlo Národní shromáždění na 30.května v 9.hodin novou měnu pro
ozdravení Československého peněžnictví. Výměna peněz probíhala v kurzu 1:5 a 1:50.
Výměna starých peněz, která se uskutečnila od 1. do 4.června roku 1953.

Složeno bylo starých peněz k výměně celkem : 15.429.000 Kč
Nových peněz bylo za ně vyplaceno celkem: 531.000 Kč
Z toho připadlo na výměnu 1:5 = 1.237.000 Kč

1:50 = 14.192.000 Kč

Výměna starých peněz se uskutečnila od 1. do
4.června, vždy od 8.do 18.hodin. Za tuto dobu
bylo odbaveno 1600 kmenových lístků z obcí
Libochovice, Radovesice, Poplze, Evaň, Dubany a
Slatina.
Tak se třeba stalo, že jeden člověk donesl na
výměnu starých 167.763 Kč a odnesl si nových
jen 3.463 Kčs. Tuto změnu neunesl a brzy na to
zemřel.Zápis kronikáře Jaroslava Křenka o vichřici, která se přehnala přes Libochovice 18.července roku 1953:

„18.VII. nastala porucha povětrnostní jíž nebylo pamětníka. Po tichém velmi horkém dni objevily se četné mraky na severozápadním nebi. Zdály se jako bouřkové a
kroupové (černé a šedivé). Mraky houstly a vítr sílil. Bylo to po 17.hodině. Brzo se spustil prudký liják s trochou krup a změnil se ve smršť s průtrží mračen.
Zatemnilo se a vichřice s nezvyklou prudkostí ohýbala veliké stromy, zvala větve, shazovala tašky a omítku ze střech a domů a když nabyla největší síly, počaly se
křižovat blesky a burácet hromy.
V několika minutách vykonala bouře dílo zkázy. Obrovské staleté stromy vyvráceny i s kořeny, se střechy kostela sletěla socha světce, vytesaná z kamene, rozbila
spodní břidlicovou střechu a zaryla se do země u vchodu kostela, rozbita na několik kusů. Na zámku, v loni nová prejzová krytina, dostala veliké díry jako po náletu
(4 velké otvory). Ovoce v zahradách zničeno. Spousta stromů a telegrafních tyčí ležely na zemi. Elektrické vedení přetrháno, takže nešel proud. Přerušeno všecko
telefonní spojení. Velká pěticípá rudá hvězda na střeše radnice odnesena. Ve sklepích a bytech byly záplavy. V domě čp.11 odchlípnuta sousední zeď s budovou
soudu, která se navalila na půdu, prolomila strop bytu pisatele kroniky a zničila všecky cenné záznamy a písemnosti na půdě uložené pro nedostatek místa (byt
kronikáře pozůstával pouze z jedné místnosti).
V hotelu „U černého orla“ tlak větru prolomil velké okenní tabule a střepy skla lítaly po místnosti, ze které hosti uprchli na chodbu.
Smršť rozmetala některé chatrné domky. Mohutné topoly ležely přes cestu u mostu, veliké stromy visely přes kostelní zeď, obrovský starý topol s rozložitou
korunou, který stával před bývalou plovárnou padl a všechny jeho hluboké kořeny trčely ze země na povrch. Všade nastláno větvemi v napršené vodě. Lidé dlouho
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18.července přešla nad Libochovicemi veliká bouře s vichřicí v takovém rozsahu, že podobná nebyla v žádné
městské kronice uvedena.
18 – 21.července byly Libochovice následkem smrště stále bez vody, elektrického proudu, bez rozhlasu a také
bez piva. Vázlo i zásobování potravinami a nejvíce zásobování pečivem. Dodávka elektrického proudu byla
obnovena až 22.července.
29.července oznámil MNV v městském rozhlase zprávu o vypuknuvší dětské obrně a sděloval pokyny
k obraně proti ní.
30.července roku 1953 pořádala Újezdní osvětová Beseda (ÚOB) zdravotnickou přednášku primáře
MUDr.Quido Manna a MUDr.Jaroslava Neubauera v městském kině s promítáním filmu.
2.srpna vyhlásil MNV tzv.Mírovou směnu všech občanů („hrábě a srp na hrách sebou…“).
8.srpna obdrželo JZD Libochovice Putovní standartu vítěze. Konal se slavnostní průvod městem.
15 – 29.srpna provedl Jaroslav Křenek a Stanislav Slavík sčítání ovocných stromů.
13.září se konal terénní Hazmburský okruh na 100 km. Zúčastnilo se ho na 150 motocyklů, které projížděly
Libochovicemi mezi 10 – 11 hodinou.
20.září se v Libochovicích konal závod cyklistů. Kategorie dorost a dospělí závodili na 10 a 30 kol mezi
náměstím a záměstím.
15.října se konala ustavující schůze Sdružení rodičů a přátel školy.
11.listopadu se ve škole objevila dětská obrna. Onemocněla žákyně V.třídy Olga Henzlová. Byl vydán zákaz
účasti žáků na všech shromážděních a byla provedena důkladná dezinfekce školní budovy.
24.října oslavil Sbor dobrovolných Hasičů 80.výročí svého vzniku. V předvečer oslav byli oceněni staří
členové hasičstva.
6.listopadu se konala štafeta z 12 obcí s poselstvím do Sovětského svazu.
7.listopadu se na náměstí konal tábor lisu na oslavy VŘSR. K poslechu hrála kapela pana Knotka.
11.listopadu se konal výroční trh. Bylo zde 12 stánků, vesměs místních obchodníků a zájem veřejnosti byl
velmi malý.
26.listopadu vypukl požár od doutnající fošny v OUNZ (Okresní ústav národního zdraví) v Libochovicích.
Požár objevil zřízenec Neudert, když odkryl horké dlaždice v kuchyni svého bytu. Vyšlehnuvší plamen zcela
zničil zařízení bytu a celého OUNZ. Několik dní se ordinovalo v pobočce v ulici Dr.Václava Vacka.
Od 3.prosince byla ve veřejné knihovně otevřena Vánoční prodejní výstava knih. Zájem občanů byl velmi
malý.
První televizní stanici v Libochovicích si postavil elektrotechnik Antonín Glanc. Od vánoc vysílá i pro hosty.
Během roku byla obnovena činnost Spolku pro pěstování drobného hospodářského zvířectva na popud
p.Václava Hejtmánka.
V tomto roce byla vyřazena z provozu bývalá hraběcí elektrárna, která potom sloužila jako převaděč napětí z
220 V na 120 V, které se v Libochovicích většinou používalo.
Libochovická sklárna zaměstnávala 260 pracovníků a pětiletý plán splnila již 6.10., celkem pak na 101,8%.
JZD také splnilo plán nad 100%. Dodalo navíc 9.000 litrů mléka, 5.000 vajec a 31 q vepřového masa.

do noci vyprávěli o živelné katastrofě a vozili dříví z městských sadů. Město i byty byly bez světla, ježto elektrické vedení bylo zničeno. Pak se dalo znovu do deště.
S věže kostela spadl velký kus omítky a ciferník hodin byl proražen velikým otvorem. V zámeckém parku u řeky kde bývá nejvíce rybářů, na ploše asi 20 x 20 m
není ani jeden m2 , kde by neležely velké vyvrácené stromy a větve. Tam by se byl žádný nezachránil, všichni včas utekli.
Požárníci a dobrovolní pomocníci jezdili po městě a odklízeli překážky na silnicích, mostě a ulicích. Pomáhali zatopeným a poškozeným.
Smršť letěla v pruzích, takže místy zůstaly stát i vysoké stromy a vedle nich byly vyrvány stromy nižší. Některá města a obce sousední postiženy vůbec nebyly.
Nebylo možno pozvat ihned odborníky na tento mimořádný přírodní zjev, protože vedení telefonní i telegrafní nefungovalo. V zámeckém parku staleté duby byly
buď i s kořeny vyvráceny anebo byly jim ulámány celé koruny, nebo kmeny do polovice.“
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1954
21.ledna uvedl ZK ROH vzpomínkový večer na V.I.Lenina. Referát přednesl p.Novák z Lovosic.
24.ledna se konal schůze Osvětové besedy a ZK ROH. Zde byl opětovně podán návrh o pokus znovuzřídit
okres Libochovice.
11.února byl založen Radioamatérský kroužek vedenýA.Glancem.
V noci z 23 na 24.února byly neznámým pachatelem zapáleny dva stohy slámy JZD. Jeden u hřbitova a druhý
u Radovesic.
13.března se v sále U tří lip konala smuteční schůze za zemřelého prezidenta Klementa Gottwalda.
6.dubna pořádal ZK ROH koncert symfonického orchestru ROH Lovosice za řízení B.Chvalovského. Koncert
byl uskutečněn v Saturnově sále na Státním zámku v Libochovicích. Vstupné 7 Kčs, účast 250 diváků a 40
hudebníků. Jako hosté vystoupili členové ústeckého divadla Zd.Nejedlého.
16.května se konaly volby do MNV. Město bylo rozděleno do 26 volebních obvodů a tří volebních okrsků. Na
kandidátce figurovali členové KSČ a Akčního výboru Národní fronty. Zároveň byli voleni zástupci do ONV a
KNV.
Ustavující schůze nového MNV se konala 26.května. Zvolení občané do MNV ze dne 26.května roku 1954:

Předseda MNV – Rudolf Kutlvašr,
Tajemník – Jiří Černý,
Členové rady:
Mašek, Martiníček, Kejřová, Blažek, Vacinová a Bureš.
Zástupcem do ONV byli zvoleni: L.Rybář a J.Najmanová. z Libochovic.
Zástupcem do KNV byl zvolen J.Fajt z Křesína.

Oslavy 1.máje proběhly stejně jako v minulém roce.
Na náměstí se shromáždilo na 4000 lidí.
30.června pořádala Osvětová beseda koncert a
promítání filmu pro chovance okresního chorobince.
Tato akce se ujala a podobné se pak konaly každý
čtvrtek.
15.července byl velký nedostatek masa. To zavinilo
veliké fronty před masnami. Dávalo se 1 kg masa na
rodinu.
1.srpna v rámci Dvořákových oslav uspořádala OB koncert Krušnohorské filharmonie z Teplic na zámeckém
nádvoří.
26.srpna na pozvání Osvětové Besedy přijela do Libochovic spisovatelka Marie Majerová.
12.srpna přednášel v kině primář, dětský lékař, MUDr.Quido Mann na téma „Beseda s matkami“.
28 – 29.srpna se za účasti osmi mužstev konal turnaj v košíkové mužů „O pohár města Libochovic“.
V den 85.výročí úmrtí J.E.Purkyně byla přejmenována Mostní ulice, dříve Štefánikova, na třídu J.E.Purkyně.
U pomníku Purkyňova byl za slavnostního aktu položen věnec a na 700 občanů vyslechlo projevy o našem
velikém rodáku. Akci pořádal MNV a OB.
6.listopadu pořádal MNV oslavu VŘSR na velkém sále ZK ROH U tří lip.
V tomto roce zanikl Muzejní spolek (dříve Kroužek přátel starožitností). Osud Křenkova muzea byl tím
zpečetěn. Žádná veřejná instituce jej nechtěla financovat. Koncem listopadu bylo muzeum zrušeno a sbírky
uloženy v Lovosicích.
V červenci bylo JZD Libochovice oceněno Putovní vlajkou jako nejlepší v kraji. Dodávky úrody splnilo k
1.září.
Libochovická sklárna splnila plán již 2.prosince a do konce roku jej překročila o 12,29%.
Cukrovar splnil plán na 104% a byl vyhodnocen jako druhý nejlepší v kraji.

Ceny některých potravin v srpnu a září roku 1954:
1 Husa 120 – 130 Kčs 1 kg Slepice 16 Kčs 1 vejce 1 Kčs
1 kg vepřového masa 30 Kčs 1/4 kg I.másla 10.50 Kčs 1 kg hovězího masa 20 Kčs
1 kg hroznů 8 Kčs 1 kg ořechů 15 Kčs 1 kg rýže 6 – 19 Kčs

1 litr lahvového vína 28 – 31 Kčs
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1955
7.ledna MNV vytvořil komisi pro zvelebení města v rámci akcí k 10.výročí osvobození od nacismu.
Předsedou komise se stal R.Kutlvašr, tajemníkem Jiří Černý. Byl načrtnut plán úpravy města, parky a parčíky,
veřejné osvětlení, to vše potřebovalo nutnou opravu.
V lednu uspořádal spolek Ovocnářů a zahrádkářů výstavu na sále u Černého orla na počest J.Rubliče.
V Libochovicích již asi 5 rokem pracuje Strojní traktorová stanice.
V lednu byla ustanovena komise pro uspořádání stálé expozice muzea J.E.Purkyně v zámku v Libochovicích.
5.února představil dramatický odbor ZK ROH (dříve Scéna) veleúspěšnou divadelní hru „Bílá nemoc“ od
K.Čapka.
10.února se konala výroční chůze JZD Libochovice. Schůze byla zakončena taneční zábavou.
17.února byla MNV ustanovena komise pro zvelebení města. Byly předneseny nedostatky ve městě a dán
termín jejich odstranění  1.květen 1955.
6.března se konala beseda Svazu žen v rámci oslav Mezinárodního dne žen. Na besedě byly odměněny
vybrané ženy ze všech místních podniků.
20.března byla vyhlášena Národní směna majitelů domů a jejich zástupců pro úklid před jejich domy.
28.března bylo započato s velikými přípravami na oslavy 1.máje a 10.výročí osvobození ČSR od fašismu.
1.dubna došlo rozhodnutím vlády ke snížení cen potravin a spotřebního zboží.
Oslav 1.máje se jen v průvodu zúčastnilo na 2500 občanů, celková účast byla odhadnuta na 5000 osob.
Oslavy pokračovaly 7 a 8.května slavností na stadionu a večerní akademií. Den na to se na hřbitově konal
pietní akt k uctění zavražděných občanů města.
Dne 9.května v 11 hodin dopoledne byla slavnostně otevřena, při příležitosti 10.výročí osvobození ČSR
Rudou armádou, stálá výstava Jana Evangelisty Purkyně. Slavnostní projev měl v sále Dětského kulturního
domu profesor Dr.Hykeš. Výstava byla umístěna v šesti místnostech II.poschodí zámku.
Otevření výstavy bylo přítomno 450 návštěvníků. Při otevření byla zdarma rozdávána brožurka „Jan
Event.Purkyně, veliký syn národa“ pořízená specielně pro tuto expozici.
21 – 22.května pořádal Okresní výbor pro tělesnou výchovu pod záštitou ONV v Libochovicích Okresní
spartakiádu za účasti 3000 cvičících a diváků.
6.června pořádal MNV estrádu „Večer dobré pohody“ pro JZD Libochovice a okolí v zámeckém parku. Účast
4000 osob. Vystupoval zde soubor z Prahy (mj.Korbelář apod.) celý program byl nahrán na zinkový pás a
druhý den byl uveden v Čs.státním rozhlase.
11.června oslavil 50.výročí založení Rybářský spolek, estrádou v ZK ROH. Účast byla na 600 osob.
V červnu opět začalo váznout zásobování, tentokráte masa a másla. 20 června okolo půl sedmé večer stála
před mlékárnou „U Folaufů“ fronta o 180 lidech na máslo. Lidé si do front velmi často brali ruční práce, aby
si ukrátili čekací dobu.
17.srpna sušilo JZD obilí na betonce na náměstí u Statue.
V srpnu byla založena Rozhlasová rada pro MNV. Předsedou byl zvolen M.Troníček. Vyhlašováno bylo
počasí, zemědělství, politické aktivity, osvěta, místní historie a podobně. Městský rozhlas vyhrával každý
den.
28.září v rámci Československopolského přátelství navštívila Libochovice město a JZD Polská delegace.
30.října pořádala Osvětová beseda pietní akt na hrobě obětí fašismu. Účast pouhých 25 osob.
Při Silvestrovských oslavách pořádaných OB 31.prosince došlo v 23.hodin k vážné poruše na elektrickém
vedení a přesto se tančilo až do 5 hodiny ranní. Příčinou výpadku proudu byl shořelý sloup el.vedení u Lkáně.
Průmysl v Libochovicích: Keramické závody (cihelna), Cukrovar, sklárny Juwald – závod Libochovice
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1956
26.ledna se v Libochovicích konala beseda ing.Škopka z Výzkumného ústavu Čsl.akademie zemědělských
věd , o významu pěstování kukuřice.
Od ledna tohoto roku bylo započato se svážením gobelínů na Libochovický zámek.
21.března byla vytvořena tzv.Letopisná komise, která měla za úkol dáti do pořádku všechny kroniky ve
městě.
V dubnu se dostala na veřejnost zpráva o ukončení činnosti Křenkova krajinského muzea a jeho přesídlení do
Lovosic. Veřejnost začala projevovat veliký nesouhlas s tímto přestěhováním.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 2000 osob. Na náměstí hrála odpoledne hudby a v ZK ROH se konala
lidová veselice.
9.května se konaly oslavy 11.výročí osvobození republiky Rudou armádou. Na hřbitově se konala krátká
tryzna.
22.května platilo JZD ženámbrigádnicím za okopávání řepy za 1 ar 100 Kčs.
Na 300 dětí se dne 3.června zúčastnilo oslav Mezinárodního dne dětí (MDD) konaném na Sokolském
stadionu.
V měsíci červnu při provádění odkrývky orné půdy v pískovně JZD u Duban bylo odkryto pohřebiště a
sídliště ze starší doby železné. Archeologický průzkum prováděla Dr.Šneiderová z Archeologického ústavu
v Praze. Odkryto bylo 12 nádob, spálené lidské a zvířecí kosti ze sedmi žárových hrobů, tři základy
hospodářských budov, jedna kovárna a mnoho železných a bronzových úlomků.
29.června byl vypracován projekt na nové veřejné osvětlení města, z důvodu přechodu rozvodné sítě ze 120
V na 220/380 V. Celkové náklady byly vypočítány na 383.737 Kčs.
3.července se strhla ostrá kritika na Libochovický požární sbor ohledně požáru mlýna v Křesíně.
20.července došlo k reorganizaci Osvětové besedy.
Na počátku srpna byl znovuoživen zpěvácký spolek Dvořák.
11 a 12.srpna se v rámci Libochovické pouti konal na zámeckém nádvoří velký estrádní pořad „Pouť u
sv.Vavřince“. Účinkovali místní divadelní ochotníci za účasti 1200 diváků.
29.září se v Libochovicích konala slavnost Československoněmeckého přátelství, které pořádala OB.
22.listopadu zemřel správce okresního chorobince, předseda Svazu Československosovětského přátelství,
Leoš Trapl. Za nového správce chorobince byl ustanoven Antonín Reif.
V listopadu se zpěvácký spolek Dvořák zapojil do činnosti Osvětové besedy.
Od 1.prosince opět hrálo loutkové divadlo hru „Kašpárek v boji s čerty“.
Požárníci nechali odstranit špatně zapojené osvětlení a vedení elektrického proudu na jevišti ZK ROH.
Silvestr a plesy v následujícím roce byly pořádány při svíčkách a náhradním kabelovém vedení.
Šlechtitelská stanice v Libochovicích pod vedením Stanislava Beneše hospodařila na čtyrech hektarech půdy,
kde pěstovala na 300 druhů květin. Speciální pozornost byla věnována zvláště astrám a begoniím. Nešlechtily
se zde pouze květiny, ale známý byl i Libochovický hrách ranný a hrách úrodný.
Ve sklárně Inwald závod Libochovice pracovalo celkem 280 zaměstnanců, kteří vyráběli na 500 druhů
výrobků, které byly převážně vyváženy do západních států.
V tomto roce žilo v Libochovicích 2750 obyvatel v 669 domech.

Ve městě byla v roce 1956 tato zařízení:
Hospody 7 Kluby 1
Parky kultury a oddechu 2
Divadla 2 Knihovna 1
Muzeum 1 Kina 1
Školy 3 (osmiletá, mateřská a jesle)
Fary 2 (Římskokatolická, církev Čsl.husitská)

Národnostní rozdělení v roce 1956:

Česká 80% Slovenská 5%
Polská 2% Německá 6%
Maďarská 5% Jiná 2%

Náboženské rozdělení v roce 1956:

Římskokatolické 70%
Jiné 20%
Bez vyznání 10%
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„Pohlednice z Libochovic“. Recitaci veršů Svatopluka Čecha podmalovávala Smetanova hudba. V relaci bylo
hovořeno o básníku Jaroslavu Křenkovi a jeho Házmburské sani.
8.února byla na jihozápadním nebi jasně vidět kometa.
Již 14.února přiletěli z teplých krajin první špačci. Jaro přišlo tento rok velmi brzy.
21.února se konal pohřeb matky spisovatele Josefa Kopty, která se dožila 85 let. Mezi pozůstalými byl i
nemocný Josef Kopta, jeho syn Petr (překladatel poezie) s manželkou, dcerou J.Seiferta, a druhý syn Pavel.
22.února se v Libochovicích konalo krajské kolo soutěže Lidově umělecké tvořivosti ROH.
11.března pořádala OB na zámku v Saturnově sále koncert České hudby. Vstupné 6 Kčs.
13.března bylo poslední rozloučení se zemřelým Libochovickým rodákem, Dr.ing.Antonínem Jílkem,
doktorem chemických věd a nositelem Řádu práce, profesorem vojenské technické akademie A.Zápotockého
v Brně.
15.března zemřel ve věku 96 let bývalý starosta města Bohuslav Mayer, aktivní účastník všeho dění ve městě.
Jeho otec byl přítelem J.E.Purkyně, a synovec malíř Daniel Mayer.
18.března zemřel v Praze, ve věku 64 let, věrný libochovičan JUDr.Josef Kubišta.
V březnu oslavil divadelní spolek Scéna 30.výročí od svého založení.
1.dubna rozkvetly meruňky, 22.dubna třešně a přiletěly vlaštovky.
15.dubna zemřel bývalý ředitel školy v Libochovicích a jeden z nejlepších osvětových pracovníků a divadelní
ochotník, Karel Vyskočil.
26.dubna byla nad Házmburkem jasně viditelná kometa.
Oslav prvního máje se zúčastnilo na 2500 občanů.
9.května se konaly oslavy 12.výročí osvobození republiky Rudou armádou. Akci pořádal Svaz
protifašistických bojovníků. Oslava byla ukončena tryznou na hřbitově u pomníku padlých bojovníků za
svobodu.
15.května bylo zrušeno podnikové ředitelství Libochovického cukrovaru a přesunuto do Loun. Provozovna
zde však zůstala a cukrovar pracoval dále.
19.května se konaly volby do MNV, ONV a KNV. Pro volby byly zřízeny 2 telefonní linky a vysílala i
krátkovlnná stanice Svazarmu. V soutěži o nejlepší úpravu volebních místností obdržely Libochovice 1.místo
v okrese. Volební místnost vyzdobil Al.Kacerovský.
Voleb se zúčastnilo všech 1937 voličů, ve třech volebních okrscích a 27 vol.obvodech, kteří vybrali do
Místního národního výboru 27 členů. Přenosná volební urna byla vybranou komisí nošena k nemocným

1957
Na sklonu minulého
roku a počátkem tohoto
velmi poklesl stav polní
zvěře, v důsledku
hromadného vymírání
myší (chemické
postřiky apod.).
Nedostatek myší
způsobil, že dravci
napadali mladé zajíčky,
králíčky a koroptve.
3.února byl ve státním
rozhlase vysílán pořad
ing.Otakara Špecingera

Libochovice  zima v roce 1957
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domů.
22.května dostalo JZD Libochovice Putovní Rudý prapor KNV a peněžitou odměnu za 1.místo v soutěži
družstev v okrese. JZD obhospodařuje 341,32 ha půdy, z toho orné 224,02 ha. Počet členů družstva byl 62.
25.května se ve městě konal v ZK ROH krajský sjezd Krajského svazu spotřebních družstev. Účast 260
delegátů.
24.června pořádala Osvětová beseda na zámku v Saturnově sále koncert Bendova komorního orchestru
„Hudba Česká“ za účasti 40 hudebníků a dvou stovek diváků.
30.června byl zrušen Lidový rybářský spolek v Libochovicích a za další likvidace byl přejmenován na
Československý rybářský svaz, místní organizace Libochovice.
14.července pořádal Spolek přátel žehu Krematorium přednášku v ZK ROH na téma „Výstavba urnového
háje v Libochovicích“.
10.srpna pořádala OB v rámci Libochovické poutě estrádu na zámeckém nádvoří.
25.srpna pořádal rybářský spolek závody v lovu ryb na jednu udici na rybníčku v městském parku.
6.října byly v ZK ROH zahájeny taneční hodiny pro mládež.
V říjnu řádila na Libochovicku asijská chřipka.
21.října se na zámku v Saturnově sále konal koncert na oslavu 170.výročí narození J.E.Purkyně, za účasti 60
osob.
27 – 28.října pořádal Československý svaz zahrádkářů výstavu ovoce a zeleniny v hotelu U černého orla.
Vystavovalo 90 pěstitelů.
6.listopadu pořádal MNV společně s ostatními politickými složkami oslavu VŘSR.
13.listopadu byla na náměstí pořádána smuteční tryzna k uctění památky zemřelého prezidenta republiky
Antonína Zápotockého. Na náměstí byl postaven černý katafalk s věnci, prapory a vlajkami, u kterého se
střídaly čestné stráže z řad občanů.
15.listopadu se v Libochovickém zámku konal sjezd archivářů
26.listopadu zemřel bývalý ředitel Okresní hospodářské záložny František Suchomel ve věku 70 let.
5.prosince pořádala Osvětová beseda na zámku v Saturnově sále koncert Bendova komorního orchestru.
31.prosince pořádala OB společně s divadelním odborem ZK ROH Scéna Silvestrovskou zábavu, za účasti
300 osob.

1958
Již v lednu se projevily první problémy s přestavbou elektrické sítě na 220 V. Ve městě nefungovalo veřejné
osvětlení, což při úpravě rozkopaných ulic byla věc velmi nepříjemná. Některé domy měly vybourané zdivo a
nebylyli bez proudu měli ještě napětí 120 V. V některých domech nešel proud celý týden.
4.února byl zvolen nový výbor do ZK ROH. Předsedou se stal Václav Zajíc, zástupce předsedy Jan Jordán a
jednatelem Bedřich Kavka.
11.12.února začaly praskat ledy na Ohři. V délce 6 metrů pobořily jez u Herbersteinské elektrárny a u
Libochovic sebou vzaly jakési pontony, které poškodily most v Radovesicích.
26.února pořádala sklárna oslavu Vítězného února 1948, na které jí byl předán Rudý prapor KNV „Za zásluhy
o výstavbu“. Různými vyznamenáními byly oceněny sklárenské Lidové milice.
3.března pořádal Červený kříž veřejné rozhovory s Libochovickými lékaři MUDr.Pilousem,
MUDr.Drašnarem, MUDr.Krutským, MUDr.Černým, MUDr.Neubauerovou, MUDr.Horskou a lékárníkem
Václavem Kyslíkem.
8.března se konala oslava MDŽ, kterou pořádal Výbor žen a MNV.
26.března předal Výbor žen Pionýrské organizaci novou vlajku.
V březnu bylo na Libochovicku 243 televizorů, z toho jich na Libochovice připadalo 102.
1.dubna došlo k reorganizaci ve sklárně. Ze závodu Sklárny Inwald n.p.Teplice přešla sklárna do nově
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utvořené výrobněhospodářské jednotky Obalové a lisované sklo n.p. Rudolfova Huť – sklárny Libochovice.
Počet zaměstnanců činil celkem 290 osob.
Na konci dubna v rámci příprav na oslavy 1.máje, upravoval Rybářský spolek prostranství u řeky a zátoky.
Oslavy 1.máje se zúčastnilo asi 4000 osob.
9.května byla pořádána vzpomínka na 9.květen 1945 slavností na náměstí a položením věnců na hřbitově.
1.června se v zámecké kapli církve Československé konalo biřmování příslušníků této církve. Biřmování
prováděli místní farář Rudolf Malina a farář Rudolf Slavík z Peruce.
Historie Libochovického Divadelního Léta

Založit tradici divadelních přehlídek, to byla myšlenka a přání významného kulturního pracovníka, řídícího učitele Karla Vyskočila, předsedy a
dramaturga Scény. On sám se však naplnění tohoto přání nedočkal  zemřel v dubnu roku 1957. V srpnu téhož roku se divadelník Jiří Urban vrátil
z Hronova s přesvědčením, že nastal čas, aby se v Libochovicích uskutečnil v příštím roce 1. ročník Libochovického divadelního léta. Přidali se k
němu Lotar Sedlák, Alois Pilař a dále se povedlo pro naplnění myšlenky získat řadu nadšenců, kteří se zasloužili o uvedení divadelního festivalu v
život.
8. června 1958 ve 14.30 bylo v zámecké zahradě slavnostně zahájeno I. Libochovické divadelní léto. Celé město bylo čisté, vyhrávala 30ti členná
vojenská hudba z Litoměřic, zpívalo pěvecké sdružení Dvořák Libochovice. Do organizace a přípravy bylo zapojeno 35 lidí v osmi odborech
(organizační, vítací, propagační a další), byl vydáván barevný Zpravodaj LDL, obsahující recenze představení, aktuality (redigoval jej J. Růžička,
tisk zajišťoval Antonín Dlouhý, výtvarnou stránku Bohumír Kroupa).
Již při II. ročníku byla pořádána divadelní škola, kde přednášeli např. Karel Šálek (výtvarník), Dr. Rektorisová (AMU), Karel Texel (režisér
z Prahy), Z. Buchvaldek (z divadla v Mostě). Do historie ochotnického festivalu se kromě již zmíněných zapsala řada dalších obětavých lidí, bez
nichž by tato vzácná tradice nemohla vzniknout.
Soutěžní, ale nepostupová přehlídka vyspělých amatérských divadelních souborů se koná nepřetržitě již půl století a stala se tak nejstarší
přehlídkou tohoto druhu v Severočeském regionu. Po zániku Sdruženého závodního klubu ROH v roce 1991 převzal úlohu organizátora a
dramaturga přehlídky divadelní spolek Scéna Libochovice.
Organizace samotné přehlídky (práci přípravnou tím nelze vůbec zjednodušovat), spočívá v tom, že organizační výbor LDL vybírá (na základě
osobního shlédnutí) představení, která svým charakterem zapadají do současné koncepce přehlídky. Jsou to především inscenace veseloherního
charakteru, určené pro širší diváckou obec, které jsou kvalitní a prezentují se na různých soutěžních přehlídkách. Účastníky Libochovického
divadelního léta se tak stávají soubory nejenom severočeské, ale také středočeské, západočeské, pražské, mnohdy i východočeské nebo
moravské.. Přehlídka se koná vždy na přelomu května a června, trvá 45 týdnů a hraje se převážně v pátek a v sobotu. Kromě představení pro
dospělé jsou zařazována i představení pro děti. Zahájení i zakončení LDL probíhá vždy na státním zámku v Libochovicích a je koncipováno jako
slavnostní večer s kulturním programem, většinou hudebním. Jednotlivé inscenace hodnotí odborná porota a na závěrečném vyhodnocení, kam
jsou pozváni zástupci zúčastněných souborů, předává hodnotné ceny nejen za nejlepší inscenaci, ale i za režii, scénografii, za herecké výkony,
uděluje se i cena diváka a několik dalších cen.
Dílčí hodnocení jednotlivých inscenací probíhá veřejně ihned po skončení každého představení a stává se neformálním setkáním poroty,
hodnoceného souboru i příznivců z řad diváků.
8.června bylo slavnostně zahájeno Libochovické divadelní léto – první ročník. Zpravodajství z LDL
zajišťoval periodickým listem J.Růžička za pomoci B.Kroupy, J.Křenka, L.Sedláka, J.Kopty, Blažka, Aloise
Maška, V.Pavlíka a J.Urbana.
Po celou dobu LDL se na Státním zámku konala výstava děl akademického malíře Josefa Zázvorky a
akademických sochařů Karla a Miroslava Zentnerových.
28. – 29.června oslavil Požární sbor v Libochovicích 85.výročí svého založení.
5.července se konalo slavnostní zakončení LDL a vyhodnocení soutěžících a celé akce. Bylo rozhodnuto akci
opakovat i v příštích letech.
V červenci hrozilo Ohře, že vystoupí z břehů díky stálým dešťům. Vše se nakonec v dobré obrátilo.
26. – 27.července hostoval na Stadionu Jiskra (Sokolský stadion) polskočeský cirkus.
5.srpna byla večer po 20.hodině mnoha občany pozorována třetí Sovětská umělá družice (Sputnik). Letěla
směrem od Házmburku na Kostelec. Po 22.hodině se opět objevila.
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1.září bylo zahájeno vyučování na zemědělské učňovské škole v Libochovicích, v bývalé budově Okresního
soudu.
4.září byla v noci po 21.hodině v Libochovicích pozorována polární záře.
19.21.září pořádal Čsl.svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva na hokejovém hřišti u sklárny
výstavu králíků, holubů, drůbeže a psů.
11.října pořádal Svazarm oslavy Dne armády s ohňostrojem, estrádou a dětským dnem.
27.28.října pořádali zahrádkáři výstavu ovoce na nádvoří zámku. Vystavovatelů se zúčastnilo na 69 s 800
odrůdami ovoce.
V druhé polovině listopadu byla v Libochovicích otevřena první samoobsluha z bývalého obchodu
Chemodroga.
Při ZK ROH vznikl fotokroužek, který od svého založení pravidelně vystavoval své fotografie ve výkladech
na náměstí.
11.prosince vystoupil na velkém sále ZK ROH taneční a pěvecký soubor Korejských dětí.
Silvestrovské oslavy pořádal dramatický odbor ZK ROH Scéna. Účast na 500 osob.
K 31.prosinci bylo na Libochovicku již 349 televizorů a 1704 rozhlasových přijímačů.
V JZD v tomto roce hospodařilo 323 družstevníků na 330 ha půdy. Celkové roční příjmy činily 2.478.000
Kčs.

1959
14.ledna oživil Červený kříž činnost loutkového divadla.
7.února byl znovu obnoven dávno zapomenutý průvod maškar, který kdysi chodíval z Poplz do Libochovic.
Pro tentokráte byl vypraven až z Evaně, sledován velkým obecenstvem.
8.února se konala výroční schůze Čsl.svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva.
10.února se konala výroční schůze JZD. Předsedou JZD byl A.Maleček, pokladník V.Pulchart, zootechnik
Novotný, agronom Richtr, zahradník F.Havel a revizor Viktorin.
22.února začalo pokládání ropovodu z Litvínova. Potrubí bylo položeno přes řeku Ohři na okraji Poplz.
Počátkem března zachvátila Libochovice a okolí epidemie tzv.Singapurské chřipky. V podnicích marodilo na
40% zaměstnanců, kino bylo zavřené, byly zrušeny kulturní podniky. Pro nemoc bylo zavřeno 11 obchodů a 3
hostince. Ve zdravotním středisku OÚNZ ordinovali pouze dva lékaři. Po onemocnění MUDr.Neubauerové
pak ordinoval pouze MUDr.Černý.
24.března pořádala Městská knihovna na malém sále ZK ROH Wolkerův večer. Účinkujících bylo 10 a
diváků také 10.
Na konci března chřipka jen zvolna ustupuje. Zanechala po sobě několik mrtvých, mezi nimi byl i kapitán
Alois Ludwig, účastník osvobození v roce 1945 v Libochovicích.
Na počátku dubna chřipka pomalu ustoupila.
24.dubna oslavila Pionýrská organizace 10.výročí svého vzniku. Oslava se konala v Sokolovně ve čtvrt na
jednu. Hlavní částí byly recitace a pak vyprávění pionýra Jana Jungwirta o svém zájezdu do Velké Británie.
Oslavy 1.máje proběhly za účasti 4057 osob.
9.května se konalo položení věnců u hrobu bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
Na jaře se v Libochovicích vyskytlo několik případů tyfového onemocnění. Cukrárna p.Václava Proška byla
zavřena (V.Prošek si pobyl dlouhé týdny v nemocnici), zavřena byla i poradna matek a kojících. Tyfus
vzniknul z vody v domě cukrářské výroby u Mildorfů.
6.června byla otevřena výstava obrazů a divadelních scén akademického malíře K.Šálka a Pavla Formana,
v rámci konání LDL.
7.června byl slavnostně zahájen druhý ročník LDL na zámeckém nádvoří. Zároveň jako součást zahájení byla
slavnostně odhalena pamětní deska spisovateli E.A.Hruškovi na úmrtním domě v Kaplířově (Luční) ulici
čp.200.
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V srpnu se konala již tradiční Pouťová estráda na nádvoří zámku.
28.srpna byl založen Výbor pro pořádání oslav 400 let povýšení Libochovic na město. Předsedou výboru byl
zvolen Rudolf Kutlvašr, předseda MNV.
1.září byla Osvětovou besedou a paní Dobromilou Konárkovou založena Hudební škola (klavírní škola a
škola rytmiky).
10.září byla v místním kině zahájena akce nazvaná Lidová univerzita. Jednalo se o soubor přednášek na
témata: „Vývoj člověka – p.Skoupý Lovosice“, „O vývoji horstva“, „Cesta do pravěku“ – obě pan Lávic, „Jak
se člověk naučil myslet a mluvit“ – O.Pazderník.
8.října ve 4 hodiny odpoledne se vyvalil dým nad Státním statkem, bývalý Herbersteinský velkostatek.
V nynější Havlíčkově ulici hořely 3 stodoly vedle sebe, naplněné úrodou a slámou. Požár ohlásil pan Klimeš.
Než přijeli požárníci stály již všechny stodoly, které neměly boční stěny, v plamenech. Na pomoc
Libochovickým požárníkům přijely požární sbory z Radovesic, Poplz, Duban, Slatiny, Žabovřesk, Lovosic,
Roudnice, Mostu (protože považovali za ohrožené naftové potrubí), Vrbičan, Siřejovic a Sulejovic. Celkem
12 požárních sborů se snažilo požár uhasit. Hydrant neměl tolik vody a tak se voda dopravovala hadicemi ze
zámeckého parku. Ve velikém nebezpečí bylo obytné stavení na straně stodol a hlavně přímo naproti
stodolám, přes silnici, umístěná benzínová pumpa. Žár byl tak velký, že v domech naproti praskaly skleněné
tabulky v oknech. Dva vodní proudy neustále ochlazovaly benzinové čerpadlo, další dva sýpku a
transformační stanici. Zbylé vodní proudy bezvýsledně dopadaly na požár.
Celý týden po požáru se spáleniště ve dne v noci kropilo vodou.
Ve stodolách shořelo 40 vagonů obilí a 150 q slámy, 709 q zeleného krmiva, 609 q brambor. Dále 1 valník, 1
dvoukolák a řezačka. Škoda vznikla za 250.731 Kčs, (což tehdy byly velmi veliké peníze). Co by se bývalo
stalo, kdyby nebylo bezvětří radši nikdo nedomýšlel.
Vyšetřovací komisi se přiznal kočí Dlouhý, že mu kůň vyrazil hořící cigaretu do slámy a ta začala hořet. Byl
odsouzen k 18 měsícům odnětí svobody podmínečně na dva roky.
4.listopadu bylo založeno Bytové družstvo. Představenstvo družstva bylo složeno z pánů: Kabáta, Nicka,
Matuse, Veřtata a Kyslíka.
K 31.prosinci bylo na Libochovicku 1714 rozhlasových přijímačů a 459 televizorů.
V tomto roce byl opravován Státní zámek. Zámek byl upraven do svého nynějšího vzhledu. Z místnosti u
vchodu byla vystěhována kaple Československé církve.

1960
Od ledna Československý Červený kříž nadále provozoval loutkové divadlo.
14.ledna se konalo zahájení jubilejního roku 400 let povýšení Libochovic na město v roce 1560. Večer se
v Saturnově sále na Státním zámku konal koncert Ústeckého kvarteta a přednáška docenta Pražské univerzity
Dr.O.Matouška na téma Jan Evangelista Purkyně. Večer zahájil předseda MNV Rudolf Kutlvašr. Na
slavnostním večeru byly přítomny široké vrstvy obyvatelstva.
18.ledna zemřel v Praze libochovický rodák, a první poválečný primátor Hlavního města Prahy, Dr.Václav
Vacek ve věku 83 let. Na jeho počest byla přejmenována ulice, ve které se nachází jeho rodný dům, na ulici
Dr.Václava Vacka.
21.ledna byla založena Okrsková osvětová beseda pro okrsek 12 obcí. Činnost však vůbec nezahájila.
30.ledna zaslala Osvětová beseda společně s MNV žádost ministru Kahutovi, aby byla uvolněna a instalována
rodná světnice J.E.Purkyněho. Posavad tam bydleli zedníci a štukatéři opravující zámek.
5.února se sešel MNV a památkáři. Důvodem byla žádost MNV o zbourání zchátralé budovy čp.72 –
bývalého Panského špitálu. Zástupce ministerstva kultury protestoval proti zbourání argumentem, že budova
je památná svým rotundovým slohem o dvou křídlech a že takové budovy jsou v republice jen dvě. MNV
odporoval zchátralostí budovy a že stavba není uvedena v soupise památek. Po dlouhé debatě bylo nakonec
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rozhodnuto v neprospěch budovy, tedy, její zbourání bylo povoleno s podmínkou zachování jižní zdi, která
byla zbytkem městských hradeb. Budova byla zbourána a na jejím místě vznikl malý parčík.
7.února pořádal Výbor žen Dětské společenské odpoledne.
11.února byla v rámci oslav 400 let povýšení Libochovic pořádána v místním kině přednáška profesora Cyrila
Purkyně, vnuka J.E.Purkyně, o lovech v Mongolsku. Sál byl zcela zaplněn. (288 osob).
18.února byla založena místní organizace (skupina) Československého svazu mládeže.
Během ledna a února docházelo k pomalému slučování JZD Libochovice s JZD Dubany.
V únoru oslavilo Jednotné zemědělské družstvo 10.výročí svého založení.
10.března pořádal MNV v rámci oslav 400 let povýšení Libochovic na město v Saturnově sále na Státním
zámku literárně hudební večer básníků a spisovatelů Libochovicka – Josefa Kopty, Jaroslava Křenka a
Svatopluka Kadlece. Hrálo Litoměřické kvarteto.
13.března pořádal ZK ROH oslavu MDŽ.
20.března pořádal Svazarm v kině přednášku „O bezpečnosti na silnicích“.
21.března, v rámci oslav 15.výročí osvobození ČSR Rudou armádou, složilo slavnostní slib 68 pionýrů.
Týž den pořádal ČSM Leninův večer.
7.dubna byla založena ve sklárně pobočka Vědeckotechnické společnosti. Předsedou se stal Miloslav Černý,
jednatelem a hospodářem Václav Pavlík. Na počátku měla společnost 19 členů. Ke konci roku 1960 30 členů.
16.dubna pořádala komise pro oslavy 400 let povýšení Libochovic na město koncert profesora Oto Čermáka,
varhanisty, v Saturnově sále na zámku.
30.dubna pořádal ZK ROH a KSČ zábavný pořad v předvečer prvního máje.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 5802 osob.
Město Libochovice bylo Krajským národním výborem jmenováno vzorným městem.
Ve dnech 8.května – 4.června pořádal ZK ROH, divadelní odbor Scéna, 3.ročník LDL. 8.května bylo
slavnostní zahájení v Závodním klubu ROH.
9.května pořádal MNV průvod a položení věnců k pomníku padlých za svobodu v rámci oslav 15.výročí
osvobození naší vlasti Rudou armádou.
19.května byl komisí pro oslavu 400 let povýšení Libochovic na město uspořádán v Saturnově sále na zámku
koncert rodačky z Libochovic, profesorky konzervatoře Marie Knotkové.
Výsledky voleb do MNV z 12.června roku 1960:

Předseda MNV  Miroslav Kryner (v roce 1961 Jaroslav Maleček)
Náměstek předsedy MNV – Bohumil Mašek
Tajemník MNV – Karel Beneš

Komise pro místní hospodářství: Miroslav Loskot, Josef Kučera, Božena Broučková
Komise pro rozvoj obchodu: Jaroslav Kužela, Anastázie Kynclová,
Bytová komise: Rudolf Kutlvašr, Vilemína Zoubková, Ferdinand Jahůdka
Školní komise: Jaroslav Maleček, Jaroslava Tanerová
Plánovací komise: Evžen Svobodník, Jaroslav Laube, Jiřina Jakobiová
Zemědělská komise: Jarmila Komedová, Josef Novák, Václav Richtr
Komise pro výstavbu: Jaromír Christen, Jaromír Kabát, Václav Ort
Zdravotní komise: Jan Brůha, Anna Doubravová, Hedvika Munzarová
Rozpočtová komise: Josef Jaroš, Vladimír Pokorný

23.května pořádala Osvětová beseda
posezení se spisovateli a umělci.
10.června se konala dětská hudební besídka
Osvětové besedy. Účinkovala I.a II.třída
klavírní školy paní Konárkové.
12.června se konaly volby do MNV.
17.června se v Saturnově sále na Státním
zámku sešla Československá lékařská
společnost J.E.Purkyně k prvnímu
Purkyňově dni. Čestným hostem byl ministr
zdravotnictví Dr.J.Plojhar a tohoto prvního
Purkyňova dne se zúčastnilo na 300 lékařů.
7.srpna se na zakončení oslav 400 výročí
povýšení Libochovic na město se odpoledne
konal koncert dechové hudby v zámeckémparku a večer na nádvoří zámku koncert Krušnohorského symfonického orchestru. Po koncertě zahrál

divadelní odbor ZK ROH Scéna divadelní hru „Červená pečeť“, kterou na téma povýšení Libochovic na
město napsal Dr.Bořivoj Lůžek a dramaticky upravili L.Sedlák a B.Kroupa. Básnicky spolupracoval
J.Křenek, historický poradce J.Křivka, hudební poradce Šesták a choreografie Š.Černá.
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Tělovýchovná jednota Jiskra pořádala na závěr oslav ve dnech 13 – 14.srpna velkou pouťovou veselici na
zámeckém nádvoří.
Počátkem září firma Vodovody a kanalizace Ústí n/L započala s většími pracemi na opravách městského
vodovodu. Úpravy se týkaly fortny, vodovodu na náměstí a po severní straně od náměstí k pivovaru a dále ke
sklárně. Doprava byla vedena záměstím, nyní ulicí Revoluční. Práce byly zakončeny koncem roku.
30.září zahájila TJ Jiskra mládežnická „Mevra“ – Taneční.
21.října zastavil MNV taneční „Mevra“ na dobu 3 týdnů pro výtržnosti a nepřístojnosti – zodpovědnými za
pořádek učinil MNV pořadatele tanečních.
5.listopadu pořádala Osvětová beseda oslavu VŘSR v Poplzích.
16.listopadu se konala slavnostní slučovací schůze JZD Libochovice a JZD Dubany.
V listopadu byl z bývalých Keramických závodů zřízen oblastní závod Severočeské cihelny n.p.Teplice.
Vedení závodu bylo umístěno v budově Výkupního skladu (bývalé Hospodářské družstvo). Vedoucím závodu
byl jmenován Bohumír Hrabal a ekonomem Jaroslav Laube.
3.prosince pořádala místní organizace Rybářského svazu v ZK ROH mikulášskou nadílku pro děti.
10.prosince navštívila Libochovice Julie Arevalo de Roche z Uruguaje, členka Rady mezinárodní federace
žen a Unie uruguayských žen.
13.prosince pořádal SČSP kulturní večer na ukončení roku Československo sovětského přátelství. Recitovali
pionýři a byl promítnut sovětský film.
Ke konci roku vypukla ve Slatině epidemie slintavky. Byly pozastaveny všechny taneční zábavy, koncerty,
kina, shromáždění v kostelech a veškeré hromadné akce až do odvolání.
Mzda se na konci roku pohybovala mezi 1100 – 1200 Kčs.
Na podzim se v rámci Chovatelů drobného domácího zvířectva vytvořil odbor chovatelů exotického ptactva.
Sklárna měla v tomto roce na 300 zaměstnanců.
Místní lidová knihovna v Libochovicích vlastnila ke konci roku na 6670 svazků knih. Knihovníkem byl Josef
Blažek.
V okruhu libochovické pošty bylo přihlášeno 1661 rozhlasových přijímačů, 580 televizorů a 128 rozhlasů po
drátě (nově v tomto roce vybudovaném).
Ceny vybraných druhů potravin ke konci roku 1960:

Název Kčs.
Chleba 1kg 2,60 Mouka 1kg 3,50
Mléko 1L 1,90 Smetana 1/2l 5,50
Šlehačka 1L 36,00 Celer 1ks 3 – 4,00
Mrkev 1kg 1,20 Máslo 1/4kg 9,50
Margarín 1/4kg 5,00 Jablka 1kg 3,00
Vejce 1ks 1,40 Káva 10dkg 14 – 16 – 18,00
Čaj 1dkg 2,00 Houska 1ks 0,30
Buřty, párky 1kg 24,00 Salám 1kg 26 – 31 – 38,00
Cukr 1kg 8,40 Sádlo 1kg 25 – 28,00
Vepřové maso 1kg 24 – 28 – 32,00 Telecí maso 1kg 16 – 18 – 20,00
Hovězí maso 1kg 20 – 30,00 Uzené maso 1kg 33 – 38,00
Uherský salám 1kg 90,00 Holubi 1 pár 20,00
Bažant 1kg 20,00 Zajíc 1kg 7,00
Koroptev 1ks 6,00

1961
1.ledna začalo pracovat, na 619 ha půdy,
sloučené JZD s novým názvem
„Budoucnost“.
6.ledna byl v důsledku epidemie slintavky
rozšířen zákaz shromažďování i na služby
Boží.
14.ledna byl v důsledku adaptace uzavřen
hotel U Černého orla. Personál přešel do ZK
ROH. (U tří lip).
18.ledna byl započat již třetí rok oprav a
údržby zámku v Libochovicích. Odhadní
náklady činily 2.500.000 Kčs.
26.ledna byly odvolány všechny zákazy
vydané kvůli epidemii slintavky.

8.února pořádalo JZD Budoucnost výroční schůzi. Předsedou byl zvolen ing.Týř, zapisovatelem J.Kopta.
28.února v rámci oslav Vítězného února pořádal ZK ROH a knihovna estrádu pro Brigády socialistické práce
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sále na zámku.
Na jaře byly založeny Veřejné služby města Libochovice. Tyto zařizovaly: rozvoz plynu do obcí, půjčovnu
loděk v městských lázních, pronájem ubytovny v cukrovaru pro hromadné výpravy turistů, mycí plochu pro
motorová vozidla na dvoře čp.50, šití a opravu oděvů, rámování obrazů, žehlicí mandl, pokrývačství,
klempířství, napínání záclon a podobně….
Od 1.dubna byly pořádány brigády na úpravu nového parčíku vzniklého po zbourání bývalého Panského
špitálu ve Stalinově ulici (nynější Riegrova).
12.dubna pořádal MNV slavnostní besedu na oslavu prvního člověka ve vesmíru – majora Jurije Gagarina.
14.dubna spolek Krematorium přednášel v ZK ROH na téma „Kremace jindy a dnes“.
19.dubna se ve sklárně a Keramických závodech konaly dělnické manifestace proti Americké blokádě Kuby.
22.dubna byla po pěti letech opět uvedena do provozu bývalá hrnčírna pana Lomiče. Důvodem znovuotevření
byl citelný nedostatek hrnčířských výrobků. Hrnčírnu otevřel Nákupní a zásobovací podnik Ústí nad Labem,
jako jediný výrobní subjekt toho druhu v Severočeském kraji.Materiál na výrobu byl dovážen z cihelny
v Kostelci n/O, ze Zliv u Českých Budějovic, z Tlučné u Plzně a Lhoty u Dobřan.. Převážně ruční výrobou
pěti zaměstnanců produkovala hrnčírna 25 – 35.000 kusů květináčů a hrnců měsíčně. Vedoucím se stal bývalý
majitel pan František Lomič.
V týž den 22.dubna byl dokončen za vedení zámeckého zahradníka p.Jiráska parčík ve Stalinově ulici
(nynější Riegrova). Bylo v něm umístěno 5 laviček a osázen byl růžemi.
Prvomájové oslavy se nesly ve stejném manifestačním duchu jako v uplynulých letech. Oslav se zúčastnilo na
5388 osob.
5.května obdržel kolektiv pracovníků obvodního zdravotního střediska titul „Brigáda socialistické práce
(BSP).
Pietního aktu dne 9.května na hřbitově u pomníku padlých za svobodu se zúčastnilo na 600 osob. Projev měl
učitel Josef Blažek.
16.května se v ZK ROH slavilo 40.výročí KSČ. V kině byl slavnostně promítán sovětský film „Balada o
vojákovi“. Úvodní slovo měli Jan Kopta a Jaroslav Křenek.
Oslavy 40.výročí založení KSČ vyvrcholily slavnostním zahájením Libochovického divadelního léta na
Saturnově sále v zámku dne 21.května.
25.května pořádala Československá lékařská společnost J.E.Purkyně 2.Purkyňův den na zámku
v Libochovicích.
10.června pořádala Osvětová beseda dětskou hudební besídku v Saturnově sále na zámku. Účinkovaly děti
z klavírní školy založené OB a vedené paní D.Konárkovou.

28.února v rámci oslav Vítězného
února pořádal ZK ROH a knihovna
estrádu pro Brigády socialistické
práce a veřejnost..
3.března v rámci návštěvy
Severočeského kraje zavítal do
Libochovic prezident republiky a
první tajemník KSČ Antonín
Novotný. Jeho cílem bylo JZD
Budoucnost.
V březnu byl do čela divadelního
odboru ZK ROH Scény zvolen
František Brabec.
16.března pořádala OB a knihovna
koncert vážné hudby v Saturnově

Libochovice  náměstí 5.května v šedesátých letech
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13.června byla zahájena sezóna v městských lázních, vylepšena o půjčovnu nových lodí.
1.července byl na sále ZK ROH společenský večer s vyhodnocením LDL.
29.července se konalo první vystoupení hudebního kroužku ČSM.
13.srpna v rámci Libochovické poutě pořádala ZO ČRS (Rybáři) závody v lovu ryb na rybníčku.
20.srpna pořádala obdobnou soutěž v lovu ryb na udici i Pionýrská organizace. V týž den pořádal
Kynologický kroužek při ZK ROH první veřejné vystoupení na stadionu.
1.září byla po dohodě s Osvětovou besedou, která vedla Hudební školu v Libochovicích, ve městě založena
pobočka Lidové školy umění Litoměřice.
28.října byla otevřena výstava fotokroužku ZK ROH. Výstava byla umístěna na malém sále ZK ROH.
V listopadu byl zahájen provoz v novém kravíně JZD Budoucnost umístěném nad hřbitovem sv.Vavřince.
14.listopadu zemřel František Horký, první komunistický starosta Libochovic.
20.prosince na ukončení měsíce Československosovětského přátelství pořádaly složky NF a ZO SČSP
slavnostní večer za účasti dětí ze základní školy.
Na konci roku vykazoval poštovní úřad 164 rozhlasů po drátě, 698 televizorů a 1635 rozhlasových přijímačů.
31.prosince ukončuje svoji činnost Osvětová beseda a přenechala všechnu slávu i strasti ZK ROH. Za 16 let
své existence nechala za sebou mnoho dobré práce.
Na mezinárodní zahradnické výstavě v Erfurtě v NDR obdržela Šlechtitelská stanice 1 čestnou cenu NDR, 3
zlaté medaile, 12 stříbrných a 7 bronzových medailí.

1962
7.ledna oslavila Libochovická sklárna 50.výročí svého založení. ZK ROH svolal na toto datum pamětníky na
odpolední besedu.
13.ledna byl otevřen veřejnosti hotel „U černého orla“ po celoroční přestavbě interiéru a reorganizaci.
Týž den se sešli zástupci podniků ZK ROH sklárny, Severočeské cihelny n.p.Libochovice, Veřejné služby
města Libochovice, Severočeské cukrovary – závod Libochovice, Šlechtitelský a semenářský podnik –
stanice Libochovice a JZD Budoucnost, aby projednali situaci po ukončení činnosti Osvětové komise a
převedení pravomocí na ZK ROH. Na základě dohody vznikl Spojený závodní klub ROH (SZK ROH).
Předsedou SZK byl zvolen MUDr.Černý, tajemníkem pak Lotar Sedlák.
14.ledna byla v Saturnově sále na zámku zahájena Putovní výstava obrazů a soch výtvarníků Litoměřicka.
Na počátku února značně ochromila veřejný život v Libochovicích chřipková epidemie. Některé vlaky
přestaly jezdit, byly zrušeny plesy, v kině se nepromítalo a dětem byly prodlouženy pololetní prázdniny o
jeden týden.
7.března pořádala sklárna oslavu MDŽ. Účinkovali pionýři a školní mládež.
28.března pořádal Červený kříž pohovor s dárci krve.
3.dubna zemřel libochovický rodák a významný spisovatel Josef Kopta.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 6500 osob.
8.května bylo slavnostním kulturním pásmem zahájeno Libochovické divadelní léto – 5.ročník.
9.května se v rámci oslav 17.výročí osvobození vlasti od fašismu na 500 osob zúčastnilo položení věnců
k hrobu bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
1.června byl zahájen provoz ve sklárně. Došlo k přestavbě denních van na vany kontinuální. Zároveň došlo i
ke změně organizace práce. 11.září přešla sklárna na nepřetržitý provoz.
Ve dnech 9 – 10.června se v Libochovicích konalo I.letní setkání VKV amatérů při ZO Svazarmu.
14.června pořádala v Saturnově sále na zámku Československá lékařská společnost J.E.Purkyně, všeobecná
sekce Ústí n/L pod patronací předsednictva společnosti v Praze III.Purkyňův den. Při této příležitosti byla na
zámku slavnostně otevřena Purkyňova rodná místnost.
16.června pořádala v Saturnově sále na zámku Lidová škola umění každoroční koncert pro veřejnost za účasti
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180 posluchačů.
29.června bylo za kulturního pořadu vyhodnoceno LDL.
V rámci Libochovické pouti ve dnech 11 – 12.srpna pořádal Svaz chovatelů drobného zvířectva první Okresní
výstavu drobného zvířectva. Výstava byla pořádána k 40.výročí založení spolku.
13.října byla na zámeckém nádvoří zahájena výstava Svazu zahrádkářů.
18.října pořádal SZK ROH v Saturnově sále na zámku kulturní večer nazvaný „Libochovicko v poezii“.
V říjnu byl ukončen provoz vodárny pod zámkem zásobující Libochovice pitnou vodou. Nad Myslivnou byly
vyhloubeny 3 studny 27 – 35 m hluboké a městský vodovod byl na ně napojen. Studny zásobovaly vodou
ještě obce Poplze, Radovesice, Dubany, Klapý a Slatinu. Vodní správa přešla z Lovosic do Libochovic, kde ji
vedl MěNV. Středisko bylo zřízeno na místní faře na základě smlouvy s litoměřickou konzistoří na 99 let.
Vedoucím vodohospodářského střediska se stal Karel Šturm.
1.prosince bylo z technických důvodů uzavřeno místní kino. Ve vedení elektrického proudu docházelo
k častým zkratům a tak požárníci kino z důvodu nebezpečí požáru uzavřeli. Filmy byly promítány
v loutkovém divadle.
2.prosince byla slavnostně na zámku otevřena výstava mladých malířů galerie Švagrovského a MNV
v Roudnici. Výstavu zahájil Jaroslav Laube.
Po znovuotevření Černého orla bylo přikročeno k renovaci kulturního domu SZK ROH U tří lip. Spodní část
domu si vzala na starosti Jednota se závazkem, že nebude platit nájem po dobu 20 let. Záchody a kuchyně
byly vykachlíčkovány, výčep byl posunut a výčepní místnost byla obložena dřevem. Náklad činil 50.000 Kčs.
Do sálu bylo pořízeno 350 křesel, divadlo bylo upraveno nákladem 30.000 Kčs. Sál se upravuje pomocí
praktikáblů.
Na poštovním úřadu bylo na konci roku nahlášeno 180 rozhlasů po drátě, 795 televizorů a 1615 rozhlasových
přijímačů.
V Libochovické pekárně se peklo v průměru 70.000 kg chleba. Libochovické pečivo bylo velmi oblíbené.
Za rok 1962 byly Libochovice vyhodnoceny jako Vzorné město.

1963
Počátkem roku udeřily silné mrazy. Noční teploty se pohybovaly okolo – 20 oC a denní okolo – 16 oC.
10.ledna shořela podstatná část střechy loutkového divadla. Požár vznikl od vadného komínu. Na několik
týdnů byla pozastavena činnost jak divadla, tak i provizorního kina.
19.ledna vyhořela klubovna fotokroužku v SZK ROH.
24.ledna byly nejaktivnějším občanům předány čestné odznaky „Za zásluhy o zvelebení obce“ při příležitosti
jmenování města Libochovice Vzorným městem. Bylo předáno 1 zlatý, 8 stříbrných a 12 bronzových
odznaků.
Jednotné zemědělské družstvo započalo v lednu s výstavbou bytové jednotky ve Zborovské ulici.
Na výroční schůzi SZK ROH byl zvolen předsedou a tajemníkem klubu pan Ladislav Šedivý.
Z příčiny neutuchajících velkých mrazů byla přes Libochovice zřízena kyvadlová doprava uhlí na trase Most
– Praha. Kolektiv zaměstnanců Černého orla zajišťoval nepřetržitý stravovací provoz pro řidiče nákladních
vozů.
19.února zemřel akademický sochař a Myslbekův žák, Karel Zentner ve věku 72 let.
28.února pořádal SZK ROH oslavy 15.výročí Vítězného února v Saturnově sále na zámku. Účast nebyla
nikterak silná, celých 24 osob.
Někdy na počátku roku ukončilo svoji činnost Loutkové divadlo.
10.března pořádal Výbor žen v Saturnově sále na zámku oslavu MDŽ.
16.března po přestávce zaviněné požárem opět zahájilo kino provoz. Promítal se film Napoleon.
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24.března zahájil jarní činnost Svaz Československých turistů Ústeckého kraje pro Litoměřicko, výstupem na
hrad Házmburk. Navzdory velmi špatnému počasí se dostavilo na 1620 turistů.
Od 21.dubna začal rybářský spolek upravovat Městské sady (park).
Oslav prvního máje se zúčastnilo celkem na 4525 osob.
5.května pořádalo SRPŠ na Saturnově sále koncert pěveckého sdružení Severočeských učitelů.
7.května pořádala TJ Jiskra tělovýchovnou akademii v Sokolovně.
8. a 9.května v rámci oslav osvobození ČSR Rudou armádou byly pořádány estrádní revue a lampiónový
průvod s položením věnců u pomníku padlých bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
11.května se v Městských sadech konalo Okresní cvičení Požárníků.
15.května pořádal Svaz Československosovětského přátelství v hotelu U černého orla výroční besedu.
18.května byl slavnostně zahájen 6.ročník Libochovického divadelního léta pořádaného divadelním odborem
Scéna při SZK ROH.
30.května pořádala Československá lékařská společnost J.E.Purkyně v Ústí nad Labem pod patronací
předsednictva společnosti v Praze již 4. Purkyňův den.
17.června zemřel Josef Altman, bývalý ředitel Občanské záložny a účetní JZD Poplze.
29.června se na Saturnově sále konalo tradiční vystoupení žáků Lidové školy umění, pod vedením Dobromily
Konárkové a Rudolfa Chrousta.
5.července se v Městských sadech konalo cvičení Požární ochrany.
4.srpna pořádal Svazarm soutěž v jízdě zručnosti.
10.srpna při Libochovické pouti pořádala TJ Jiskra tradiční pouťovou estrádu na nádvoří zámku.
11.srpna pořádal rybářský svaz závody v chytání ryb na rybníčku.
V srpnu navštívil Libochovice na třínedělní rekreaci profesor Dr.V.V.Štech.
V letních měsících provedla Silniční správa Žatec úpravu vozovky na záměstí – ulice Revoluční, aby tím
ulehčila dopravě na uhelné trase Most – Praha. Posavad jezdily nákladní vozy přes náměstí. Zároveň byla na
náklady ONV upravena i vozovka v Poděbradově ulici.
2.září nastala přechodná kalamita v zásobování masem. Před prodejnami se kupily velké fronty. Kalamita
trvala několik dní.
12.září náhle zemřel MUDr.Vojtěch Pilous, obvodní lékař.
Místní organizace Ovocnářského a zahradnického svazu zahájila 28.září v zámeckých místnostech
zahradnickoovocnářskou výstavu, kterou shlédlo na 2860 návštěvníků.
24 – 27.října se v provizorním kině konal dětský filmový festival.
Osobní dopis Ludvíka Svobody občanům Libochovic ze dne 19.listopadu roku 1963:

„U příležitosti mé návštěvy v Libochovicích zdravím Vás, všechny čtenáře Nástěnných Novin, blahopřeji Vám k dosaženým úspěchům na všech
pracovištích a přeji Vám v další práci pevné zdraví a ještě mnoho větších a pronikavějších úspěchů.

Váš gen.Svoboda 19.XI.´63"
19.listopadu navštívil město v rámci oslav VŘSR armádní generál Ludvík Svoboda.
7.prosince se konal hon libochovických myslivců po celém revíru. Na dvoře Ovoce a zeleniny bylo pak
prodáno na 600 zajíců za 15 Kčs za kus.
V tomto roce se poprvé nekonaly žádné Silvestrovské zábavy. V SZK ROH byla zavírací doba ve 22.00
hodina a v hotelu U černého orla ve 23.00 hodin.
V tomto roce bylo v obvodu libochovické pošty hlášeno 1580 rozhlasových přijímačů, 970 televizorů a 405
rozhlasů po drátě.
Průmyslové a zemědělské podniky: Obas sklárna Libochovice, Cukrovar, Komunální služby, Cihelna, Strojní
a traktorová stanice, Družstvo Jednota, Šlechtitelská stanice, JZD Budoucnost.
Místní lidová knihovna vlastnila na 8000 svazků knih. Knihovna SZK ROH vlastnila na 1200 svazků knih.
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1964
Podle posledního sčítání lidu žilo v Libochovicích 2770 občanů.
Ve dnech 7. – 8.ledna zasedal Okresní soud v Litoměřicích ve velkém sále SZK ROH v Libochovicích, kde se
konalo veřejné přelíčení proti rozkradačům uhlí, stavebnin, obilí a krmiv. Všichni obžalovaní byli odsouzeni
do vězení.
13.dubna byla na zámku otevřena výstava obrazů a plastik akademického malíře Josefa Zázvorky a
akademického sochaře Miroslava Zentnera, která trvala do 12.července.
19.dubna bylo rozhodnuto o výstavbě nových družstevních domů v nynější ulici Dvouletky.
24.dubna přenášela Intervize přímým přenosem ze Saturnova sálu ve státním zámku koncert Bendova
komorního orchestru.
Oslavy Prvního máje probíhaly ve městě stejně jako již řadu let. V dopoledních hodinách mohutným
průvodem pracujících, projevy politických představitelů a odpoledne pak promenádní koncert na náměstí.
8.května se konal lampiónový průvod na hřbitov sv.Vavřince, kde byly položeny věnce k pomníku padlých za
svobodu.
14.května předal náměstek předsedy KNV předsedovi MěNV Jaroslavu Malečkovi diplom s právem užívat
čestného titulu „Vzorné město Severočeského kraje“ za rok 1963.
16.května byl slavnostně na velkém sále SZK ROH zahájen VII.ročník Libochovického divadelního léta.
V květnu byla na Státním zámku v Libochovicích znovuotevřena rodná světnice Jana Evangelisty Purkyně.
Na konci května byly předány do užívání 4 družstevní domy v Jeronýmově a Poděbradově ulici. Celková
hodnota domů činila 1.142.782,58 korun.
11.června byl v Saturnově sále státního zámku slavnostně zahájen V.Purkyňův den za účasti 180 lékařů a
zdravotníků.
13.června uspořádala Lidová škola umění v Lovosicích, pobočka Libochovice a Sdružení rodičů a přátel
školy v Saturnově sále státního zámku IV.veřejné vystoupení žáků LŠU.
14.června se konaly volby do městského zastupitelstva.
19.června navštívila město delegace z Fronty národní jednoty Polské lidové republiky.
4.července se konal slavnostní večer na ukončení sedmého Libochovického divadelního léta s vyhodnocením
účinkujících souborů. První cenu získal divadelní spolek Scéna za hru F.Dürrenmatta, Fyzikové.
5.července se konaly volby městské rady. Předsedou MěNV byl znovu zvolen Jaroslav Maleček, náměstkem
ing.Jaromír Christen a tajemník Karel Beneš. Členové rady: Miloslav Kryner, Jaromír Kabát, Josef Pelcl,
Josef Pešek, Jan Brůha, Vladimír Šedivý, Zdenka Zůnová a Jaroslav Sábl.
19.července pořádal libochovický Myslivecký svaz IV.ročník závodů o cenu města Libochovice ve střelbě na
asfaltové terče.
Počátkem srpna bylo započato s výstavbou 54 nových družstevních bytových jednotek ve třech domech
v ulici Dvouletky. Celková cena objektů byla 3,5 milionu korun, z čehož družstevníci uhradili 2 miliony.
Stavbu provedly Pozemní stavby Ústí n/L.
15 – 16.srpna pořádala Místní organizace Čsl.svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva pod záštitou
MěNV výstavu zvířectva v jižní části zámeckého parku.
V srpnu trávil svoji dovolenou v Libochovicích profesor Dr.V.V.Štech.
5.září zemřel ve slánské nemocnici ve věku 74 let básník a spisovatel Jaroslav Křenek.
Do funkce městského kronikáře za zemřelého J.Křenka byl zvolen Václav Pavlík.
14.září zahájila TJ.Jiskra nácvik skladeb na III.Spartakiádu.
6.října se konaly oslavy Dne Čsl.armády. V městském parku byl pořádán branný závod pro žáky vyšších tříd.
Na závěr předvedli místní kynologové ukázky z výcviku psů.
25.října pořádala ZO SČSP estrádu pražských umělců pod názvem „Babiččina krabička“. V kronice se
doslova píše: …účast občanstva, přes vysoké vstupné 10 – 12 Kčs byla velmi pěkná ….
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4.prosince zemřela učitelka a básnířka Františka Ročková.
V prosinci byla před budovou MěNV zřízena nová telefonní hovorna pro místní telefonní styk.
Koncem roku bylo v obvodu Libochovické pošty hlášeno 1544 rozhlasových přijímačů, 258 rozhlasů po drátě
a 1046 televizorů.
Městská veřejná knihovna obnášela na 8412 svazků.

Libochovice  náměstí 5.května v šedesátých letech

1965
11.ledna zahájily Severočeské pekárny v Litoměřicích dodávku pečiva do Libochovic. Proti dodávaným
výrobkům byly vzneseny četné protesty co se týkalo hlavně kvality.
11.února byla ustanovena na základě vyhlášky 120/62 Sb. Protialkoholní komise podléhající přímo radě
MěNV.
22.února ve večerních hodinách zemřel ve věku 67 let nejstarší člen Požárního sboru Alois Kacerovský.
1.března byla Okresní zdravotní komisí zrušena pohotovostní služba ve zdejší lékárně – jako důvod bylo
uvedeno nedostatečné využití.
25.března byly ve sklárně úmyslně založeny dva požáry. Pachatel byl dopaden a odsouzen na 3 roky do
vězení.
V dubnu vydaly Libochovické nástěnné noviny zvláštní číslo ve formě tabla s podobiznami obětí fašismu na
Libochovicku.
30.dubna se na velkém sále SZK ROH konala soutěž žáků ZDŠ na téma „Znáš svoje město?“. Žákovská
družstva odpovídala na různé otázky týkající se kulturních památek, osobností a historie našeho města.
Vítězové byli odměněni hodnotnými dárky.
Již klasické prvomájové oslavy byly velmi hojně navštíveny. Po průvodu, projevech a alegorických vozech se
na náměstí a v zámecké zahradě konal promenádní koncert.
4.května byla na malém sále otevřena výstava dokumentárních fotografií pod názvem „20.let ČSSR“.
Výstavu, která přinášela dokumentární fotografie z revolučních dnů roku 1945 navštívilo na 2000 osob.
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8.května se konalo Veřejné zasedání MěNV k 20.výročí Osvobození. Schůze byla zahájena v 17.hodin
v přeplněném velkém sále SZK ROH. Město Libochovice obdrželo odměnu 10.000 Kčs za získání titulu
„Město 20.výročí osvobození“ III.stupně a řada libochovických občanů a společenských organizací byla
vyznamenána. V závěru schůze byl kapitán sovětské armády v záloze Michail Borik z Kyjeva, který jako
první sovětský důstojník vstoupil v roce 1945 do Libochovic, jmenován Čestným občanem města
Libochovice.
Po skončení zasedání se všichni přítomní odebrali do lampiónového průvodu, který se dal na pochod ke
hřbitovu sv.Vavřince, kde byly položeny věnce na hroby padlých bojovníků za svobodu.
16.května byl na terase Státního zámku slavnostně zahájen VIII.ročník Libochovického divadelního léta.
25.června se v Sokolovně konalo veřejné vystoupení cvičenců TJ.Jiskra s ukázkami cvičení na
III.Spartakiádu.
26.června se konal slavnostní večer na zakončení LDL při kterém byly rozděleny ceny vítězům.
2.srpna zemřel spisovatel a dramatik, národní umělec František Langer.
V týž den bylo započato s rekonstrukcí kina v Libochovicích.
V srpnu byla Veřejná městská knihovna přemístěna z budovy MěNV do adaptovaných prostor bývalého
hostince „U Korousů“ ve Vackově ulici.
14.srpna pořádala TJ.Jiskra tradiční pouťovou estrádu na nádvoří Státního zámku.
V prosinci byli vyznamenáni někteří občané čestným odznakem „Budovatel Litoměřického okresu“

Libochovice  Záměstí  nynější Revoluční ulice v šedesátých letech
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1966
V důsledku zproštění Václava Pavlíka z funkce kronikáře města Libochovice byl na počátku roku zvolen
novým kronikářem Jaroslav Růžička.
V lednu a únoru proběhla tradiční plesová sezóna.
1.března zakoupil MěNV motorový zametací stroj v ceně 29.000 Kčs.
2.dubna byla v místnostech SZK ROH otevřena výstava místních chovatelů.
Prvomájové oslavy proběhly jako každým rokem a zakončeny byly promenádním koncertem.
8.května vyšel velký lampiónový průvod od budovy MěNV směrem ke hřbitovu sv.Vavřince, kde byly
položeny věnce u hrobu bojovníků za svobodu.
14.května byl zahájen IX.ročník Libochovického divadelního léta.
2.června se v Saturnově sále na Státním zámku konal 7.Purkyňův den.
19.června byla ve městě otevřena nová prodejna pečiva a cukrárna Severočeských pekáren v Litoměřicích.
Prodejna byla umístěna v ulici Dr.V.Vacka.
25.června oslavil divadelní spolek Scéna 40.výročí svého založení slavnostní schůzí a položením květin na
hroby zemřelých členů Scény.
Kronikáři města Libochovice

Josef Kaubek
Josef Čapek
Karel Křenek
Jan Kopta
Václav Cimermann
Otakar Špecinger
Jaroslav Křenek
Václav Pavlík
Jaroslav Růžička
Josef Krob

V týž den se konal slavnostní večer na ukončení IX.ročníku LDL s vyhlášením
výsledků.
30.června zdemolovali mladí vandalové z Lovosic zámecký park. Byli však
dopadeni a potrestáni.
13.srpna se konala tradiční Libochovická pouť.
1.září poskytl MěNV příspěvek 1.000 Kčs Severomoravskému kraji postiženému
ničivou povodní.
10.září pořádala na sále SZK ROH trampská osada Spartakus spolu s dalšími 15
osadami III.večer trampských písní, na kterém účinkovalo na 80 zpěváků, kteří
zpívali pro 300 diváků.
18.září pořádal Svazarm závody motocyklů pod záštitou MěNV Libochovice.
13.října schválila rada MěNV opatření proti vystupování a chování části mládeže

tzv. „vlasatců“, jejichž vzhled a úprava spojená s nečistým oblékáním byl v rozporu s morálními zásadami
socialistické společnosti.
6.listopadu se v rámci oslav VŘSR konal lampiónový průvod do městského parku, kde byla zapálena veliká
vatra.
V prosinci vydal MěNV upomínkové odznaky města Libochovice v nákladu 5000 ks za 13.000 Kčs.
Zaměstnanci MěNV byla provedena sbírka „Na pomoc Vietnamu“, která vynesla celkem 4.408 Kčs.
Město mělo pod svojí správou 9 km místních komunikací, 200 sloupů veřejného osvětlení při 12 km
elektrického vedení, 36 ha parků a zatravněných prostor. Horší situace byla v kanalizační síti, kdy téměř
třetina města byla bez kanalizace.
Odvoz odpadků zajišťovaly Technické služby MNV v Litoměřicích.
Obchod a služby v roce 1966:

Potraviny 1, Potravinysamoobsluhy 2, Mlékárna 3, Masna 2, Prodejna polotovarů 1, Ovoce, zelenina a květiny 2,
Cukrárna 2, Rychlé občerstvení 1, Koňské řeznictví 1, Papírnictví 1, Prodejna tabáku 2, Restaurace, hotely a hospody 6,
Prodejna obuvi 1, Textil, oděvy a galanterie 1, Kovozboží 1, Elektropotřeby 1, Prodejna hraček 1, Stavebniny 1
Prodejna nábytku 1, Drogerie 1, Obnova 1, Fotografia 1, Vkus 1, Televizní opravna1
Holičství a kadeřnictví 1 Lékárna 1
Okresní podnik služeb slučoval: Autoopravnu, Instalatérství, Sklad plynu, Sklenářství, Čalounictví, Elektrický mandl, Rychloprádelnu,
Kamenosochařství, Truhlářství a lakýrnictví, Květinovou síň, ena byla pohřební služba.
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Koncem roku bylo v Libochovicích 327 chovatelů hospodářského zvířectva. K tomuto dni bylo přihlášeno do
evidence 80 vepřů, 81 ovcí, 2253 slepic. V tomto roce bylo povoleno 97 domácích porážek.
Veřejná městská knihovna registrovala na 8923 svazků knih.

1967
12.ledna uspořádala Pionýrská organizace na počest V.sjezdu ČSM místní kolo soutěže pionýrských skupin
z okresu Litoměřice pod názvem „Umíš a víš“.
25.ledna navštívil Libochovice pan Oldřich Fouček z Bethlehemu z USA, redaktor krajanského listu „Nová
doba“ vycházejícího v Chicagu. Navštívil MěNV, Státní zámek, kde v roce 1912 pracovala u Josefa
Herbersteina jeho sestra Ludmila a druhý den sklárnu. S občany města provedl dlouho trvající besedu.
V únoru se konala tradiční plesová sezóna.
8.března nalezli dělníci při opravě domu ve Šlechtitelské stanici pod trámem dveří balíček, který tam zazdili
dělníci pracující v březnu roku 1917 na jeho opravě. Balíček obsahoval dopis a noviny Národní politika z
18.2.1917. Vše bylo nepoškozeno. Do dopisu připsal 7 řádek i tehdejší ruský válečný zajatec starší
poddůstojník Lev Chizděv z Oděsy, který pracoval na Herbersteinském statku.
12.března se konala městská konference Československého svazu žen. Za účasti 57 delegátek a 35 hostí.
18.března byl slavnostně zahájen provoz v nově a moderně adaptovaném kině promítáním širokoúhlého filmu
Dáma na kolejích.
12.dubna přednášel v malém sále MUDr.Říha o vnitřních chorobách.
12.dubna byl v depozitáři Státního zámku objeven v prázdném pergamenovém pouzdře dopis, ve kterém
osvědčuje vnuk hraběnky Rauchové, rozené von Lewetzov, že v tomto a dalších dvou pouzdrech se nalézají 3
broušené sklenky, které věnoval básník J.W.Goethe sestrám Lewetzovým na oslavě svých 74.narozenin
v Karlových Varech.
Později byly jmenované sklenky nalezeny a jsou trvalým exponátem v Libochovickém zámku.
19.dubna oslavil sté výročí založení Poštovní úřad v Libochovicích.
29.dubna oslavila místní organizace Československého rybářského svazu 60.výročí svého založení, konáním
slavnostní schůze s bohatým kulturním programem.
Prvomájové oslavy probíhaly tradičně průvodem, projevy a alegorickými vozy.
1.května byla na Státním zámku otevřena Pamětní síň J.E.Purkyně.
8.května byli jako každoročně v rámci oslav dne osvobození vyznamenáni nejaktivnější občané města. Večer
pak byl pořádán lampiónový průvod do městského parku, který byl zakončen ohňostrojem.
13.května oslavil cukrovar sté výročí svého založení.
Týž den byl slavnostně zahájen jubilejní X.ročník Libochovického divadelního léta.
8.června uspořádala v Saturnově sále Státního zámku Československá lékařská společnost J.E.Purkyně –
všeobecná sekce v Ústí n/L, pod patronací předsednictva společnosti již 8.Purkyňův den, kterého se
zúčastnilo na 300 zdravotníků.
10.června pořádala LŠU – pobočka Libochovice spolu se SRPŠ v Saturnově sále na zámku Veřejné žákovské
vystoupení.
17.června pořádala Krajská komise soutěže tvořivosti mládeže a pracujících na nádvoří Státního zámku
Festival dětského sborového zpěvu za účasti šesti dětských pěveckých sborů.
24.června se na velkém sále SZK ROH konal slavnostní večer na ukončení X.ročníku LDL s vyhodnocením
nejlepších souborů.
26.června postihlo Libochovice silné krupobití s ledovými kroupami velikosti lískového ořechu. Škoda na
polích a majetku byla značná.
V červenci byl v městské radě projednáván dezolátní stav zámecké zahrady.
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Dalším bodem programu byl návrh na demolici ! libochovické synagogy, která byla v majetku Josefa Glance
a byla vedena v seznamu krajské památkové péče. Již tehdy byla synagoga v havarijním stavu a hrozila
zřícením.
12 a 13.srpna pořádala TJ.Jiskra tradiční pouťové zábavy na sále SZK ROH za veliké účasti místních občanů.
17.srpna rozhodla městská rada o opravách vybraných kulturních památek ve městě. Jednalo se o některé
sochy, synagogu a židovský hřbitov. Dále byl městskou radou přijat na místo zámeckého zahradníka p.Rubeš
z Libochovic.
28.srpna se v Saturnově sále na Státním zámku konala, za účasti mnohých vysokých představitelů, oslava
stého výročí postavení místního cukrovaru. Večer se pak konala na velkém sále SZK ROH taneční zábava.
V budově cukrovaru byla instalována výstavka dokumentů týkajících se tohoto výročí.
21.září se městská rada pokusila obnovit původní Martinský trh, který se dříve konal 11.listopadu. Pro
nepochopení Lidového spotřebního družstva Jednota však k tomuto záměru nikdy nedošlo.
1.října byla po dlouhých letech dána opět do provozu kulečníková síň v bývalém šachovém klubu SZK ROH.
11.prosince obdržel MěNV vyřízenou zakázku ze Státní mincovny v Kremnici – Čestné medaile města
Libochovice, kterou zhotovil Václav Prošek z Libochovic, absolvent uměleckoprůmyslové školy.
14.prosince se v Saturnově sále Státního zámku konal slavnostní večer k 180 výročí narození Jana
Evangelisty Purkyně. Oslavu pořádal MěNV a Československá lékařská společnost. Hlavní projev přednesl
MUDr.Ota Dub, Csc. na téma „Osobnost Jana Event.Purkyně v životě obrozenecké společnosti“. V druhé
části večera vystoupil Bendův komorní orchestr bez dirigenta.

Vánoční nákupy provedené na konci roku 1967 v Libochovicích:

Maso 4.405 kg pomeranče 1.020 kg
Uzeniny 3.900 kg banány 710 kg
Sádlo 652 kg citróny 980 kg
Ryby živé 1.550 kg jablka 284 kg
Husy 78 ks grapefruity 180 kg
Krůty 61 ks vánočky 1300 ks
Kachny 138 ks smetana 100 l
Kuřata 157 ks šlehačka 500 l
Slepice 18 ks tvaroh 678 kg
Máslo 2.796 kg vánoční kolekce 1.018 ks
Lahvové pivo 14.900 ks

Veřejná městská knihovna měla na konci roku celkem
9417 svazků knih.
Poštovní úřad vedl v evidenci 1295 televizorů, 1550
rozhlasových přijímačů a 322 rozhlasů po drátě.
Libochovická pošta zaměstnávala na koni roku 13
zaměstnanců, kteří zpracovali za rok 1.089.257
poštovních zásilek. Do obvodu pošty patřilo 11 obcí:
Libochovice, Černiv, Dubany, Evaň, Horka, Křesín,
Levousy, Poplze, Radovesice, Slatina a Žabovřesky.

1968
V lednu a únoru se konaly tradiční plesy.
22.února pořádal MěNV společně s KSČ „Slavnostní večer k 20.výročí Vítězného února“, za účinkování
Pěveckého sboru ZDŠ pod řízením M.Elmana.
6.března se na velkém sále SZK ROH konal koncert Severočeského symfonického orchestru, který pořádala
ZDŠ J.E.Purkyně v Libochovicích.
14.března se konala na malém sále SZK ROH volební schůze, která se změnila v jedinou velikou diskusi o
politické situaci v republice.
29.března byla po osmnácti letech obnovena činnost Junáka v Libochovicích.
V dubnu objednal MěNV u střediska Dílo v Praze opravu Mariánského sloupu. Opravou byl pověřen
akademický sochař Miroslav Zentner.
Dále bylo započaty s přípravami na vybudování dvou bytových jednotek pro lékaře v půdním prostoru domu
č.p.5 na náměstí.
Prvomájové oslavy byly provedeny ve formě tábora lidu, tedy bez nezbytného průvodu.
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V krojovaných řadách se opět objevila početná skupina Junáka. Odpoledne uspořádala TJ.Jiskra na svém
hřišti sportovní odpoledne.
6.května byly položeny věnce k Pomníku bojovníků za svobodu na městském hřbitově a večer bylo
slavnostní zasedání městských orgánů v místním kině.
9.května byl zahájen XI.ročník Libochovického divadelního léta.
V květnu byla za školou směrem k obci Dubany dostavěna nová budova skladu léčiv ze státních rezerv.
MěNV zahájil jednání o vrácení torza sochy z bývalého libochovického pomníku T.G.Masaryka. Ovšem bez
větších výsledků.
MěNV udělil čestné uznání Místní organizaci Čsl.rybářského svazu za úpravu městského parku.
27.května začaly přípravy k vydání prvního čísla měsíčníku Libochovické noviny. Redakční rada zůstala
stejná jako u Libochovických nástěnných novin, tedy: Josef Blažek, František Košťál, PhMr.Ladislav Landa,
Jaroslav Maleček, Jaroslav Růžička, Ladislav Rybář a výtvarníci Bohumír Kroupa a Václav Prošek ml.
V květnu zrušil Okresní podnik služeb váhu v Libochovicích. MěNV byl předložen projekt na novou
benzinovou pumpu, která bude vystavěna na místě bývalé skládky směrem k Dubanům.
Poštovní novinová služba postavila v prostoru před hotelem Černý orel první novinový stánek.
Dále byla zřízena nová skládka v objektu zámeckého parku – bažiny za cukrovarem.
1.června vyšlo první číslo Libochovických novin v rozsahu 4 stran. Vyšly nákladem 1000 výtisků a byly
dodány zdarma do všech rodin ve městě.
Ve stejný den uspořádal Krajský výbor Sdružení pěveckých sborů a Krajská rada zájmové činnosti v sále
SZK ROH „2.festival dětského sborového zpěvu“. Vystoupili zde dětské sbory z České Lípy, Děčína, Liberce,
Litoměřic, Mostu, Chomutova a Teplic.
6.června pořádala Čsl.lékařská společnost J.E.Purkyně, všeobecná sekce v Ústí n/L za účasti cca 300
zdravotníků 9.Purkyňův den.
21.června se na velkém sále SZK ROH konalo slavnostní zakončení LDL.
V červenci provedl MěNV anketu o spokojenosti obyvatelstva se službami a zásobováním. Výsledek ankety
však předčil očekávání. Občané velmi kritizovali stálé fronty na maso a mléko, pozdní rozvozy chleba a také
hlubokou podprůměrnost v pohostinství. Veliké kritiky de dočkala i bezpečnost ve městě a to hlavně
v nočních hodinách. Anketa byla smetena ze stolu MěNV.
Ve dnech 10.11.srpna uspořádali chovatelé drobného zvířectva tradiční pouťovou výstavu domácího
zvířectva.
V srpnu roku se členové kroužku filatelistů za vydatné pomoci MěNV a řadou veřejných pracovníků obrátili
na Ústřední správu spojů v Praze se žádostí o vydání pamětní známky ke 100.výročí úmrtí Jana Evangelisty
Purkyně. ÚSS všechny žádosti odmítla a nepomohla ani intervence ministra kultury .

21.SRPEN
Tento den je jedním ze smutných a tragických mezníků v historii naší vlasti. Krátce před půlnocí z 20. Na
21.srpna obsadila vojska pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, Polska, Bulharska a Maďarska) naši
republiku a v Praze a na jiných místech došlo k prvnímu krveprolití. Rozhlas, televize, parlament, budova ÚV
KSČ a jiné veřejné budovy, továrny a vojenské objekty byly obsazeny vojskem Varšavské smlouvy.
A.Dubček, Smrkovský, ing.Černík a Dr.Kriegl byli během dne odvezeni letadlem do Sovětského svazu.
Zápis libochovického kronikáře je opravdu krátký:
„I v našem městě nastalo velké vzrušení. V ulicích byly přes noc odstraněny orientační ukazatele, uliční
tabulky i číselné označení domů. Vozovky i dlažba chodníků, domy, výklady a vozy byly popsány přes noc
protestními nápisy a hesly (např.Ivane táhni domů. Pozn.autora).
Výzvy představitelů v legálním rozhlase byly respektovány s nevídanou disciplínou. Projíždějící tanky,
transportéry a jiná vojenská vozidla okupačních armád byla obyvatelstvem ignorována. Nikde nebyl porušen
klid a pořádek. V těchto dnech se mládež vyznamenala kázní a disciplinovaností. – Je těžko zaznamenat
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všechny dojmy z těchto prvých kritických dní a proto se k nim později vrátíme…..“
Poznámka autora: Když nastaly tyto události byl jsem ještě ve školkovém věku. Vzpomínám si pouze, že
21.srpna jsem měl jet s matkou a otcem, který jezdil jako průvodčí ČSAD na lince Litoměřice – Louny, na
výlet do Loun. Namísto toho mě matka odvedla k babičce, která bydlela na konci Husovi ulice. Z dálky bylo
slyšet burácení motorů tanků a obě ženy seděly za stolem v kuchyni a plakaly. Byl to den strachu, všichni se
báli, že bude válka. Večer jezdila vojenská auta a světlomety osvěcovala domy a ulice, hledajíce cestu na
Louny, Prahu a Lovosice.
V těchto bouřlivých dnech zaslala rada MěNV dopis představitelům republiky.
Dopis MěNV datovaný rokem 1968, představitelům republiky: (prezidentu
L.Svobodovi, A.Dubčekovi, J.Smrkovskému a ing.O.Černíkovi)

„Plenární zasedání MěNV v Libochovicích vyslovuje Vám upřímně a srdečně poděkování za
Vaši statečnost a rozvahu, kterou jste projevil v době, kdy se rozhodovalo o osudech našich
národů, naší generace i budoucnosti našich dětí.
Znovu prohlašujeme, že naše důvěra a plná podpora patří Vám, stranickým a státním
orgánům. Slibujeme Vám, že nikdy nezradíme a že budeme dále budovat nezávislou
Československou socialistickou republiku.
Uděláme všechno, co je v našich možnostech a silách, aby urychleně došlo ke konsolidaci
poměrů. Masově politickou a kulturně výchovnou prací povedeme naše občany k prohloubení
jejich vlasteneckého cítění a k vědomí životní nevyhnutelnosti spolužití Čechů a Slováků.

K.Beneš J.Maleček
Tajemník MěNV předseda MěNV

Na konci roku zdobí městskou
kroniku tento zápis:
„Po určitém časovém odstupu
projevily se srpnové události v tomto
roce v docela jiném světle, než
působily bezprostředně v tyto
pohnuté dny. Na základě mylných
informací, které záměrně vysílal náš
rozhlas a televize a všechen denní
tisk, i všech těch zmatků záměrně
vyvolaných kolem nejvyšších orgánů
strany a vlády, byl vyvolán chaos
v myšlení i cítění našeho lidu.
Po pozdějším konkrétním vysvětlení
ÚV KSČ o vstupu spojeneckého

vojska do ČSSR nutno pozměnit a doplnit srpnový zápis v tom smyslu, že vstup spojeneckých armád byl
v srpnu motivován situací, která vznikla u nás v červenci a která vzbuzovala u bratrských zemí oprávněné
obavy o osudy socialistického Československa a měla být také obranou proti pravicovým, protisocialistickým
a kontrarevolučním silám u nás.
Proto také usnesení KSČ z 21.8.1968, které se vstupem spojeneckých sil nesouhlasilo, bylo ÚV KSČ nyní po
právu zrušeno jako netřídní, nemarxistické a od základu nesprávné.
ÚV KSČ postupně napravuje všechny chyby, které se od roku 1968 vyskytly a konkrétními vysvětlivkami
informuje lid o skutečné situaci jak se vyvíjela a která mu byla záměrně zatajována…“
12.září byla udělena první Čestná medaile města Libochovice prezidentu republiky armádnímu generálu
Ludvíku Svobodovi.
13.září zemřel ve věku 72 let bývalý nájemce hotelu U černého orla a zakládající člen Scény, herec a režisér
Josef Miller.
V říjnu schválila rada MěNV návrh děkanského úřadu resp.děkana P.Václava Lochmana na využití hřbitovní
kaple sv.Vavřince pro účely rozloučení se zemřelými bez ohledu na vyznání. Bylo započato s drobnými
úpravami kaple.
Dále MěNV dal definitivní souhlas s ukončením činnosti místní pekařské provozovny. Podnět na zrušení
výroby daly Severočeské pekárny v Litoměřicích, pro které byla tato provozovna vždy trnem v oku.
22.října byl v Libochovicích ustanoven Městský výbor národní fronty (MV NF) z 22 delegátů bylo zvoleno
předsednictvo ve složení: předseda Miroslav Zentner, místopředseda B.Jareš a Jindřich Honza, jednatel
Janáková, hospodář Beneš a členové František Košťál, Josef Lain, Miroslav Stránský, Květa Nicková, Josef
Kužela a František Brabec.
25.října pořádaly složky Národní fronty slavnostní zasedání na počest 50.výročí vzniku ČSR.
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Po zasedání odešel průvod do městského parku, kde byly položeny věnce k pomníku padlých v I.světové
válce.
V rámci oslav byla ve městě realizována akce vysazování stromu republiky. Dvě lípy byly vysazeny v parčíku
před školou a další dvě vysadily dětské organizace na svém pozemku za sportovním hřištěm.
MěNV zakoupil dva montované domky pro dětské organizace. Jeden pro Junáka a druhý pro Českou
tábornickou unii.
Na konci listopadu byla T.J.Jiskra přejmenována na ČSTS Sokol.
V prosinci vyhlásila Světová rada míru v rámci UNESCO den 28.červenec 1969 dnem 100.výročí úmrtí Jana
Evangelisty Purkyně. Již o měsíc dříve byl MěNV ustanoven přípravný výbor pro oslavy stého výročí
J.E.Purkyně.
Koncem roku byla zrušena provozovna Vkus a její chod převzal MěNV jako mimorozpočtovou provozovnu.
V tomto roce byla lužní část lesa za Myslivnou prohlášena Státní přírodní rezervací.

1969
1.ledna převzal MěNV do vlastní správy od Okresního podniku služeb provozovnu šití pokrývek, napínání
záclon, mandl a koupaliště.
V lednu bylo zrušeno povolování domácích porážek vepřů. Nadále zůstala pouze povinnost stahování a
odprodej vepřových kůží.
K 1.lednu byl proveden soupis hospodářského zvířectva. Bylo zapsáno: 94 vepřů, 67 ovcí a beranů, 12 koz,
2627 slepic a 13 krůt a krocanů.
Rada MěNV schválila nový projekt veřejného osvětlení ve městě na tento rok v částce 554.000 Kčs.
3.ledna poprvé zahrála v SZK ROH libochovická skupina Taunus.
13.ledna provedla TJ.Jiskra rehabilitační řízení sta bývalých členů Sokola v Libochovicích, z toho 26 in
memoriam.
19.března se konaly na malém sále SZK ROH oslavy 50.výročí založení Československého červeného kříže.
V březnu byl na roh Tyršovy ulice umístěn novinový stánek, v pořadí již druhý ve městě.
25.dubna se v obřadní síni MěNV konala přednáška doc.MUDr.Oty Duba na téma Život a dílo Jana
Evangelisty Purkyně, doplněná koncertem Grézlova komorního kvarteta. Tato přednáška se stala úvodem
k oslavám stého výročí učencova úmrtí.
Oslavy prvního máje probíhaly ještě stále ve stylu tábora lidu, s nezbytným promenádním koncertem a
sportovním odpolednem.
8.května se konalo slavnostní položení věnců k pomníku bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
10.května byl v Saturnově sále Státního zámku slavnostně zahájen XII.ročník Libochovického divadelního
léta.
28.května vydal MěNV v rámci oslav stého výročí úmrtí J.E.Purkyně v nákladu 3200 výtisků „Vzpomínky
J.E.Purkyně na mládí prožité v Libochovicích“.
31.května se na nádvoří Státního zámku konal již 3.Festival dětského sborového zpěvu, který opět pořádal
Krajský výbor Sdružení pěveckých sborů a Krajská rada zájmové činnosti. Účinkovaly sbory z Libochovic,
České Lípy, Jirkova, Ústí n/L, litoměřický Hlásek a liberecký Severáček.
4.června se v Saturnově sále na Státním zámku konalo slavnostní zasedání MěNV v rámci oslav stého výročí
úmrtí J.E.Purkyně. V rámci těchto oslav byla sedmi osobnostem a organizacím udělena Čestná medaile města
Libochovic.
Po skončení zasedání se hosté a ostatní občané v průvodu odebrali k pomníku J.E.Purkyně před zámkem, kde
stála čestná stráž tvořená členy Junáka. Zde byly za zvuků smuteční skladby kvarteta lesních rohů položeny
věnce a MUDr.Pavel Jerie z Ústí n/L pronesl procítěný projev.
Po pietním aktu se v obřadní síni MěNV konalo přijetí vyznamenaných přestaviteli politického života ve
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ve městě. Za MěNV předsedou J.Malečkem, za MVNF předsedou Miroslavem Zentnerem a za MV KSČ
L.Rybářem.
Po občerstvení se vyznamenaní odebrali na zámek, kde se konal koncert Bendova komorního orchestru.
5.června pořádal Spolek lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čs.lékařské společnosti J.E.P. 10.Purkyňův den.
V 11.30 hodin otevřel pak náměstek ministra zdravotnictví ČSR nově instalovaný Památník a stálou výstavu
Jana Evangelisty Purkyně, umístěnou v přízemí zámku.
14.června pořádala pobočka LŠU v Saturnově sále Státního zámku své desáté žákovské vystoupení pojaté
v duchu oslav stého výročí úmrtí J.E.Purkyně.
20.června se konal slavnostní večer na závěr XII.ročníku LDL.
28.července ve výročí skonu Purkyňova položila delegace města Libochovic vavřínový věnec na Purkyňův
hrob na Vyšehradě se stuhou a nápisem „Nesmrtelnému rodáku – město Libochovice“.
29.srpna zemřel ve věku 87 let populární šachový mistr Josef Moravec.
12.září navázalo město Libochovice družební styky s městem Blatná.
21.září pořádal Autoklub tradiční VI.ročník terénních závodů motocyklů o Putovní pohár města Libochovic.
9.října prodala městská rada Lidovému spotřebnímu družstvu Jednota dům čp.491 za sníženou cenu 40.000
Kčs – za podmínky zřízení obchodního střediska pro východní část města, prodejnu potravin a masa.
24.října pořádal MěNV na velkém sále SZK ROH závěrečný večer k oslavám stého výročí úmrtí J.E.Purkyně.
Večer se skládal z literárního pásma „Purkyně a jeho doba“ proloženého hudbou a zpěvem.
Rada města se v prosinci rozhodla vykoupit budovu židovské synagogy ze soukromého vlastnictví a po
řádném průzkumu ji buď opravit nebo zbourat. !!
Na konci roku dokončila sklárna rekonstrukci obytných domů čp.370 – 374 a postavila zde 14 svobodáren a
20 bytů 1+1 až 1+3 včetně ústředního topení a sociálního zařízení v každém bytě.
ČSAD Libochovice dokončuje na konci roku výstavbu autobusového depa u hlavního nádraží ČD.

1970
Celkový počet obyvatelstva byl 2771.
6.ledna zemřel ve věku 70.let šlechtitel ŠSS v Libochovicích pan Stanislav Beneš.
8.ledna podepsal MěNV dohodu o zabezpečení činnosti MěV NF, která sdružovala politickou reprezentaci
všech sociálních vrstev a zájmových skupin ve městě.
Rada města v lednu schválila adaptaci bývalé strážnice v přízemí budovy výboru na byt pro topiče pro
kotelnu MěNV.
1.března byla v SZK ROH opět otevřena knihovna čítající cca 1600 svazků.
V březnu byla na základě rozhodnutí SZK ROH a OO VB v Libochovicích zastavena činnost hudební
skupiny Taunus na dobu 6 měsíců v důsledku výtržností mládeže ve městě v době vystoupení skupiny.
27.dubna zemřela v Liběšicích ve věku 88.let někdejší zaměstnankyně Josefa z Herbersteina Krista Podaná.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 3000 občanů. Ve 14.00 hodin se na hřišti konalo tradiční sportovní
odpoledne.
9.května položila delegace z MěNV věnce k pomníku Bojovníků za svobodu. V sále městského kina se
konalo udělování Pamětních medailí k 25.výročí osvobození a F.K.Mamula, major sovětské armády, který
jako jeden z prvních vojáků vstoupil v roce 1945 spolu s kpt.M.M.Borikem na území Libochovic, byl
prohlášen Čestným občanem města a byla mu udělena Čestná medaile města Libochovic.
Večer byl na velkém sále SZK ROH slavnostně zahájen XIII.ročník Libochovického divadelního léta.
24.května se v zámeckém parku konal již 4.festival dětského sborového zpěvu. Akci tradičně pořádala
Kulturní správa Severočeského KNV a Kulturní správa ONV. Festivalu se zúčastnilo 6 dětských souborů.



Historie města Libochovice a okolí, část třetí  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2012

12.června bylo slavnostně zakončeno LDL a Sokol uspořádal Tělocvičnou akademii.
13.června se konalo tradiční vystoupení žáků LŠU na Státním zámku.
Na počátku června souhlasila rada města s návrhem pořádati na zámku svatební obřady. Již 20.června se na
zámku konala první svatba.
MěNV odebral České tábornické unii budovu bývalého loutkového divadla. Mládež se o budovu nestarala a
ta velmi chátrala. Mezi jinými návrhy o jejím využití se objevil i návrh na zřízení městské knihovny.
28.června odhalila tělovýchovná jednota Sokol pamětní desku věnovanou umučeným členům Sokola v letech
1939 – 1945. Deska je umístěna v Sokolovně.
V červenci byla uvedena do provozu nová Sušárna píce (Sušička). Vystavěna byla ve francouzské licenci
v celkovém nákladu 8.603.000 Kčs. Svojí kapacitou patřila mezi čtyři největší v republice. Sušička je
umístěna mezi cukrovarem a Šlechtitelskou stanicí.
8.srpna se po průtrži mračen rozvodnil Klapský potok. Došlo k zaplavení okolí sklárny, protržení spodku
železniční tratě z Libochovic na Chotěšov a k zatopení pozemků Šlechtitelské stanice. Sklárna samotná byla
ochráněna navezenou hrází.
16.srpna se konala tradiční Libochovická pouť. Do této doby se však vždy konala na náměstí 5.května, které
bylo pro tuto dobu uzavřeno. V důsledku výstavby nových obytných domů v Revoluční ulici však letos
nemohlo být náměstí uzavřeno a tak se pouť přestěhovala do východní části městského parku, kde již zůstala.
28.září byla zastavena činnost Junáka v Libochovicích.
V tomto měsíci byla zřejmě také zastavena činnost České tábornické unie.
1.prosince proběhlo sčítání lidu.
6.prosince byla M.M.Borikovi z Kyjeva udělena In memoriam, Čestná medaile města Libochovic.

Stav ovocných stromů a keřů
na konci roku 1970:

Jabloně 4329 ks
Hrušně 437 ks
Třešně 264 ks
Višně 108 ks
Švestky 445 ks
Slívy 244 ks
Meruňky 380 ks
Broskve 212 ks
Ořechy 193 ks
Angrešt 1975 ks
Rybíz 1889 ks
Maliny 120 m2

JZD Budoucnost hospodařilo na 685 ha zemědělské půdy a mělo celkem 154 členů
(polovina byla důchodci). Průměrný výdělek činil 40 Kčs na hodinu.
Průmyslové a jiné podniky v katastru města: Sklo Union Libochovice, Severočeský
cukrovar, Severočeské cihelny, provozovna Strojí traktorové stanice (STS), Okresní
podnik služeb, Zemědělský nákupní a zásobovací podnik, Šlechtitelská a
semenářská stanice, provozovna ČSAD, a JZD Budoucnost.
73 drobných držitelů půdy do 0,5 ha hospodařilo na 22,98 ha.
8 zemědělských závodů do 2 ha hospodařilo na 4,57 ha.
79 členů Čsl.svazu zahrádkářů a ovocnářů hospodařilo na 5,47 ha.
Autobusové a vlakové spojení zajišťovalo spoje do Loun, Litoměřic, Lovosic,
Roudnice a Prahy.
Státní zámek navštívilo 35.000 návštěvníků.
Městská knihovna obsahovala na 8000 svazků knih. Knihovnicí byla
L.Doubravová.
V tomto roce bylo postaveno 41 nových bytů.

Ve městě bylo v roce 1970:

304 chovatelů drůbeže
8 chovatelů koz
23 chovatelů ovcí
69 chovatelů vepřů
2 chovatelé skotu
a ti chovali:
2589 kusů drůbeže
2 kusy skotu
11 kusů koz
53 kusů ovcí
85 kusů vepřů

Vybavení libochovických domácností
v roce 1970:

Chladnička 617 ks
El.pračka 615 ks
Televizor 737 ks
Kuch.robot 140 ks
Vysavač prachu 487 ks
Motocykl 151 ks
Auto 130 ks
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1971
28.ledna pořádala Místní organizace Červeného kříže výroční chůzi.
5.února pořádali mladí trempové na malém sále SZK ROH večer trampských písní.
V únoru začala rada MěNV projednávat možnost uvolnění místa po vyhořelých stodolách bývalého panského
velkostatku pro zřízení autobusového nádraží.
Bylo započato s výstavbou nového občerstvení a jídelny v domě čp.3 na náměstí. Bývalá záložna. Stavbu
prováděly Restaurace a jídelny Litoměřice.
Na obnovu budovy bývalého loutkového divadla daroval ONV částku 90.000 Kčs. V budově bude umístěna
Městská knihovna.
Na počátku roku byla dokončena hlavní kanalizační síť východní části města a mohlo být přikročeno
k budování domovních přípojek v ulicích Poděbradova, Chelčického, Dimitrovova, Táboritská, Nádražní a
Paříkově náměstí.
27.února zemřel ve věku 70 let jeden ze zakládajících členů divadelního spolku Scéna Alois Pilař.
Mezinárodní den žen byl slaven všemi podniky ve městě ve dnech od 5.března do 11.března.
Rada MěNV schválila v březnu výstavbu nové požární zbrojnice.
30.března se na velkém sále SZK ROH konala společná schůze pionýrů a skautů ? v rámci nové organizace
Svazu Československé mládeže.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 3700 občanů. Na odpoledne připravil TJ.Sokol nezbytné sportovní
odpoledne pro mládež.
Májové oslavy se konaly v duchu 50.výročí založení Komunistické strany Československa. V Libochovicích
byla KSČ založena 23.května roku 1921.
8.května položily delegace MěNV, MV NF a jiné věnce k pomníku padlých Bojovníků za svobodu. V 19.30
večer František Brabec, předseda Scény, slavnostně zahájil XIV.ročník Libochovického divadelního léta.
18.května zemřel v Praze ve věku 74.let libochovický rodák, básník Svata Kadlec.
20.května složili noví Pionýři slavnostní slib na velkém sále SZK ROH.
26.května pořádal Sokol v rámci oslav 50.výročí založení KSČ tělovýchovnou akademii. Na této akademii
převzal Sokol vyznamenání „Vzorný odbor“ II.stupně.
V květnu rozhodla rada MěNV o povolení výstavby obchodního domu v ulici Sovětské armády na místě
parčíku.
Na konci května byl otevřen nový bufet „Zámecký šenk“ v čp.3 na náměstí, který vybudoval RaJ Litoměřice.
10.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 12.Purkyňův den.
18.června byl slavnostně zakončen XIV.ročník LDL.
19. – 20.června se v Libochovicích uskutečnilo setkání bývalých žáků a členů Federace proletářské
tělovýchovy a členů bývalého dramatického spolku Slunce po 40 letech.
25.června pořádala MO Českého svazu žen na velkém sále SZK ROH pietní vzpomínku 29.výročí vyhlazení
Lidic. Jako čestní hosté byly přivítány lidické ženy, které přežily útrapy koncentračních táborů. Byly to
Libuše Prošková a paní Šorchová.
V červnu schválila rada MěNV nový název libochovické Pionýrské organizace na Pionýrská organizace SSM
Dr.Václava Vacka.
Rada také schválila studii na umístění 36 rodinných domků v prostoru nad ulicí Dvouletky. Čekalo se pouze
na povolení k vyjmutí pozemků z půdního fondu, neboť zde bylo pole JZD Budoucnost.
Dále bylo v červnu započato s výstavbou kanalizace ve Fügnerově ulici v celkovém nákladu 1 milion korun.
Došlo také k novému názoru na navrhovanou demolici židovské synagogy. Demoliční rozhodnutí bylo
zastaveno pracovníky Židovského muzea, kteří navrhli obnovení této jedinečné památky. Náklady na obnovu
tehdy činili 3 miliony korun.
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V červnu oslavila místní sklárna 60.výročí svého založení.
14.srpna byla pořádána tradiční Libochovická pouť.
20.srpna oslavila MO SČSP 40.výročí svého založení.
26. – 27.listopadu se konaly volby do zastupitelských sborů.
4.prosince oslavil SZK ROH 20.výročí svého vzniku slavnostní schůzí a udělením Čestného uznání
zakládajícím členům.
10.prosince zemřel náhle ve věku 54 let zástupce ředitele ZDŠ v Libochovicích Bohumír Kroupa.
11.prosince byla zvolena nová rada města.

Nová Městská rada zvolená
11.prosince roku 1971:

předseda MěNV – Jaroslav Maleček,
místopředseda – Jiří Panocha,
tajemník – Oldřich Wiesner,
rada:
František Kabát,
Vladimíra Krynerová,
Václav Kubíček,
Ladislav Landa,
Miroslava Suchá,
Josef Špalek.

1972
V lednu zahájila provoz Výrobna infúzních roztoků, která byla umístěna
v suterénu budovy skaldu Zdravotnického zásobování. (Naproti Domovu
důchodců). Hlavním výrobním programem byla výroba infuzí – základních
roztoků.
25.února udělila rada ONV v Litoměřicích městu Libochovice titul „Vzorné
město litoměřického okresu“ a finanční odměnu 15.000 Kčs.
Na počátku března byla zahájena výstavba nového moderního cihlářského
závodu n.p.Severočeské cihelny Teplice. Situován byl namístě staré cihelny.
Výstavbu prováděl n.p.Konstruktiva, závod Teplice a n.p.Přerovské strojírny.
Výrobní stroje byly použity z Itálie a Švýcarska. Nový závod byl projektován
na 45 milionů cihel ročně. V dubnu oslavila Šlechtitelská a

semenářská stanice 50.výročí
založení „Semenářské kultury
velkostatku Libochovice“.
8.dubna uspořádala místní
pobočka Českého svazu
protifašistických bojovníků
schůzku libochovických občanů,
kteří byli před třiceti léty
postiženi nacistickou zvůlí a
byli buď oni, nebo příslušníci
jejich rodin zatčeni
v Libochovicích gestapem.
Setkání se zúčastnilo na 150
občanů. Po pietním aktu u
pomníku Padlých bojovníků za
svobodu na hřbitově sv.Vavřince

Libochovice v sedmdesátých letech

a po položení věnců pokračovalo setkání na velkém sále SZK ROH.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 6000 občanů (v průvodu). V čele šla svazarmovská skupina, za ní
pracující sklárny, dále pak delegace OV KSČ, městské orgány, členové JZD, žáci škol se svými učiteli,
pionýři, sportovci, příslušníci armády, ČČK, myslivci, kynologové a další pracující města a obcí a Romové.
Na náměstí hrála hudba pana Hanuše z Roudnice n/L. Odpoledne se na hřišti TJ.Jiskra konalo nezbytné
sportovní odpoledne.
8.května byl na velkém sále SZK ROH slavnostně zahájen XV.ročník Libochovického divadelního léta.
9.května udělila rada MěNV další dvě Čestné medaile města Libochovic občanům A.Kubíčkovi a
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F.Jahůdkovi.
8.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 13.Purkyňův den.
V červnu zahájila ČSAD pravidelnou linku na trase Ústí n/L – Libochovice – Slaný – Kladno.
16.června byl slavnostním večerem v SZK ROH zakončen XV.ročník LDL.
27.července se konalo mimořádné zasedání MěNV, kde proběhly volby na uvolněné místo tajemníka výboru.
Namísto O.Wiesnera nastoupil do funkce tajemníka F.Kabát. rada města byla doplněna na 11 členů:
J.Maleček předseda, J.Panocha  místopředseda, F.Kabát – tajemník, členové: L.Landa, V.Laube,
V.Krynerová, M.Suchá, J.Špaček, M.Bernardová, F.Zahálka a V.Kubíček.
V srpnu oslavily libochovické jesle 20.výročí svého založení.
12. – 13.srpna se konala tradiční Libochovická pouť a již třetím rokem byla umístěna do městského parku.
12.září získal Spojený závodní klub ROH v soutěži závodních klubů „Čestný štít“ ústředí odborové rady
ROH za politickovýchovnou a kulturní činnost.
21.září rozhodla rada MěNV zvýšit poplatek ze psů na 120 Kčs a nařídila, že každý pes musí nosit psí
známku.
28.října oslavilo kino 50.výročí svého založení, tehdy jako BioSokol.
5.listopadu byla v rámci oslav VŘSR za přítomnosti vedoucího odboru kultury ONV p.Hořčice a vedoucího
zdravotního a sociálního odboru ONV Dr.Chvapila a za přítomnosti ředitele okresní knihovny p.Doubka,
předána veřejnosti nově adaptovaná městská knihovna v bývalé budově loutkového divadla.
Na podzim byla dokončena restaurace soch na nábřeží pod zámkem. Komise odborníků vydala na sochy tento
posudek:
„Stav plastik je v důsledku hlubokého zvětrání pískovce natolik špatný, že je nebude možno účinně
restaurovat. Na místě je nelze zachovat, neboť materiál je natolik narušen, že je ohrožena jejich statika a hrozí
zřícením.“
Sochy proto budou sejmuty, konzervovány a uloženy v zámeckém lapidáriu. Na uprázdněná místa budou
instalovány jiné plastiky.

1973
Od 1.ledna zavedla Československá pošta poštovní směrovací čísla. Libochovice dostali směrovací číslo 411
17.
V lednu byla odbourána zeď vyhořelých stodol v Havlíčkově ulici za účelem přípravy parkoviště pro
nákladní vozy.
Prvomájových oslav se účastnilo na 5000 občanů.
7.května byl na Saturnově sále Státního zámku slavnostně zahájen XVI.ročník Libochovického divadelního
léta.
9.května se konal na městském hřbitově pietní akt položení věnců a kytic u pomníku Padlých bojovníků za
svobodu. Akce se zúčastnilo na 250 občanů.
V ten samý den udělila rada MěNV Čestné medaile města Libochovic panu J.Růžičkovi, kronikáři města a
Místnímu požárnímu sboru ČSPO.
V měsíci květnu došlo k novému pojmenování ulic. Ulice podél školy (směrem k cihelně) byla pojmenována
z ulice Komenského na ulici Školní a první ulice z ulice Fügnerovy na ulici Pionýrů a druhá ulice z ulice
Fügnerovy na ulici Kosmonautů.
7.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 14.Purkyňův den.
9.června uspořádala Lidová škola umění spolu se SRPŠ a SZK ROH v Saturnově sále veřejné žákovské
vystoupení.
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15.června byl na slavnostním večeru zakončen XVI.ročník LDL.
29.června vyhlásil MěNV zákaz koupání v řece Ohři pro špatnou kvalitu vody. OHES však nic nevěděl.
22.července podal na 40.schůzi rady MěNV předseda J.Maleček návrh na zastavení dalšího vydávání
Libochovických novin pro vysoké náklady a malý zájem občanů. Návrh byl schválen. Termín zastavení LN
byl stanoven na 1.1.1974.
Tradiční Libochovická pouť se konala v městském parku 11. – 12.srpna.
V září předložil OÚNZ v Lovosicích návrh na výstavbu nového zdravotního zařízení pro Libochovice a okolí.
Péčí MO Čsl.strany lidové byla zrenovována poškozená socha sv.Václava u cesty na Slatinu. Renovaci
provedl akad.sochař M.Zentner a okolí sochy upravili členové Čs.SL, kteří také opravu hradili ze svých
prostředků.
13.října se konala oslava 100.výročí založení požárního sboru.
1.prosince vyšlo poslední číslo Libochovických novin.
V tomto roce byla dána první stížnost na znečisťování ovzduší. Shodou okolností se jednalo o podnik, který
svou výrobou zajišťoval zdraví a životy občanů. Jednalo se o VIR (výrobna infúzních roztoků). Podle údajů
však k úpravě kotelny mělo dojít až v roce 1975.
Co město stojí potýká se se stejným problémem – pitná voda – Výhledově se počítalo s dobudováním
vodního díla Budyně – Mšené Lázně a úpravny vody u Brníkova.
Z Domova důchodců (chorobinec) v tomto roce odešly řádové sestry, které byly nahrazeny zdravotnickým a
sociálním personálem.

1974
14.ledna byl dáno v budově dětského střediska do provozu rehabilitační středisko.
V únoru se začalo s projednáváním přístavby ZDŠ, která svou kapacitou již nevyhovovala socialistické
výchově.
V dubnu začaly na MěNV docházet stížnosti občanů ohledně hygienických podmínek v obchodech a hlavně
v pohostinství. Stížnosti se vztahují na špínu, špatnou obsluhu a nadměrné podávání alkoholu podnapilým a
mladistvým. MěNV ujišťoval nápravou, ale to již bylo poněkolikáté a nikdo tomu již nevěřil.
Všechny veřejné studny ve městě byly označeny tabulkami, že obsahují závadnou vodu.
Prvomájových oslav se podle městského kronikáře zúčastnilo „nadměrné množství“ občanů.
5.května v neděli se nad Hazmburkem strhla prudká bouře, která na zastihla na zřícenině 16 turistů. Po
15.hodině uhodil do Černé věže ojedinělý blesk, který z ní vyrazil asi 3 – 4 kubíky zdiva, kameny byly
rozhozeny do okruhu 16 metrů. Na místě byly usmrceny dvě osoby, jeden voják a jeden žák ZŠ
v Dlažkovicích. Pět osob bylo těžce zraněno a sedm zraněno lehce. Všichni byli převezeni do nemocnice
v Terezíně a Litoměřicích.
8.května byl na Saturnově sále Státního zámku slavnostně zahájen XVII.ročník Libochovického divadelního
léta.
9.května byly radou MěNV uděleny Čestné medaile města Libochovic Pionýrské skupině Dr.Václava Vacka
Libochovice a In memoriam Antonínu Malečkovi. Na závěr zasedání byly položeny věnce k pomníku
Padlých bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
12.května zahájila činnost nová cihelna. Závod byl vybudován v celkovém nákladu 90 milionů korun a po
několika měsících se stala druhým největším výrobcem cihel v Severočeském kraji. Geologické průzkumy
potvrdily, že surovina – slínovce – vystačí pro cihelnu na dobu 80 let.
13.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 15.Purkyňův den.
14.června se na sále SZK ROH konal slavnostní večer k zakončení XVII.ročníku LDL.
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9.července byly na náměstí umístěny nové dopravní značky zákazu zastavení pro traktory a nákladní vozy.
Toto opatření přineslo odhlučnění náměstí a k odklonění dopravy směrem na záměstí.
11.srpna připravila kynologická organizace v Libochovicích pro občany nezvyklou podívanou. Ve východní
části zámeckého parku – v bažantnici – uspořádala závody chrtů. Jednalo se o první národní dostih chrtů o
Velkou cenu města Libochovic, ve které se utkalo 70 dostihových chrtů šesti plemen. Zájem diváků byl
překvapením – závody přišlo shlédnout na 3000 diváků.
V rámci této akce se ve sklenících zámeckého parku konala výstava exotického ptactva pořádaná
libochovickými chovateli drobného hospodářského zvířectva.
1.října byl na základě dohody mezi MěNV a Českou pojišťovnou zahájen provoz jednatelství České
pojišťovny v budově MěNV vždy každý čtvrtek v měsíci.
Na příjezdových komunikacích k městu byly postaveny trvalé poutače upozorňující návštěvníky města, že
vjíždějí do rodiště Jana Evangelisty Purkyně.
Na nábřeží pod zámkem byly umístěny pevně zabudované lavičky a celé nábřeží bylo upraveno.
Na ministerstvo kultury byla odeslána žádost o vyjmutí budovy židovské synagogy z památkové péče, aby
mohla být zbourána.
6.listopadu byl pořádán lampiónový průvod do městského parku, kde byla zapálena vatra na počest výročí
VŘSR.
Na konci roku vlastnila městská knihovna na 9457 svazků knih.
Rozpočet města v roce 1975 činil:
Příjmy:
Odvody domovní správy 105.000,
Daně a poplatky 241.000,
Příjmy z rozpočtové činnosti 563.000,
Dotace ONV 1.823.000,

celkem 2.732.000,

Výdaje:
Vodní hospodářství 25.000,
Stavebnictví 0,
Doprava 30.000,
Školství 661.000,
Zdravotnictví – jesle 90.000,
Kultura 361.000,
Vnitřní správa 1. 85.000,
Vnitřní správa 4. 410.000,
Doplňková péče 75.000,
Místní hospodářství 330.000,
Příděl domovní správě 665.000,

celkem 2.732.000,

1975
Počet obyvatelstva činil 2860 občanů.
Rozpočet města v roce 1975.
25.února pořádal MěNV a MěV NF slavnostní shromáždění občanů
na počest 27.výročí Vítězného února. TJ.Libochovice představila
ukázky z nácviku na Spartakiádu 1975.
Na počátku března byla zahájena rekonstrukce restauračních
místností v přízemí SZK ROH.
Rada MěNV rozhodla o zakoupení rekreačního objektu pro
Pionýrskou organizaci v Horním Týnci.
8.března uspořádaly Městské orgány, u příležitosti MDŽ,
v Saturnově sále na Státním zámku slavnostní koncert 35 členného
pěveckého sboru pedagogické fakulty Palackého z Olomouce.
24.dubna byl přemístěn stánek PNS umístěný doposud u topolů na
náměstí před Černým orlem. Po několika úpravách byl definitivně
usazen do části parčíku vedle pomníku J.E.Purkyně.
30.dubna byla sklárně udělena mimořádně mimo obřadní síň Čestná
medaile města Libochovic.
Prvomájové oslavy se konaly za účasti 5758 osob.
4.května prošel městem tradiční lampiónový průvod asi 550 dětí do
Pionýrského areálu, kde složili slib noví pionýři.

5.května byly položeny věnce k pomníku obětí II.světové války.
7.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XVIII.ročník Libochovického
divadelního léta.
8.května byla na malém sále SZK ROH otevřena výstava „30 let budování socialismu v našem městě“.
Výstavu shlédlo na 2000 návštěvníků.
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9.května byly v obřadní síni předány Čestné medaile města Libochovic těmto občanům: A.Jobovi,
F.Tomanovi, L.Rybáři, J.Malečkovi a J.Zázvorkovi.
Odpoledne se konala na cvičišti TJ. místní spartakiáda. Bylo předvedeno celkem 9 spartakiádních skladeb na
kterých se vystřídalo na 298 cvičenců. Celou organizaci řídil náčelník odboru ZRTV M.Zentner.
5.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 16.Purkyňův den. Při této příležitosti obdržel MUDr.Jaroslav
Bitter z Ústí n/L Čestnou medaili města Libochovic za zásluhy při pořádání Purkyňových dnů.
5.června zemřel ve věku 69.let dlouholetý pracovník v libochovické tělovýchově Josef Jaroš.
7.června došlo na Házmburku opět ke smrtelnému úrazu. Tentokráte si zřícenina vybrala daň v podobě života
desetiletého školáka z Mostu. Správa objektu byla nucena zakázat vstup do hradu.
Podle schváleného Generelu státní památkové péče do roku 1990 bylo navrženo v Libochovicích vyřadit
z památkové péče objekty: dům čp.87, dům čp.319, židovský hřbitov, synagogu a dům čp.93.
13.června se na velkém sále SZK ROH konal závěrečný slavnostní večer LDL.
20.července byl RaJ Litoměřice otevřen nový motorest u silnice mezi Libochovicemi a Dubany. Motorest měl

Průmyslové podniky, služby
a jiná zařízení v Libochovicích
v roce 1975:

Zařízení MěNV:
Domovní správa, Družina mládeže, Hudební
škola, Jesle, Mateřská škola, Školní jídelny, ZDŠ
Zvláštní škola, Kino, Knihovna, Místní jednota
ČSPO

Mimorozpočtové provozovny:
Dámské krejčovství, Mandl, Šití pokrývek a
napínání záclon

Průmyslové a zemědělské podniky:
JZD Budoucnost, Mezidružstevní podnik pro
sušení krmiv, Severočeské cihelny – závod
Libochovice, Severočeské cukrovary – závod
Libochovice, Sklo Union – závod Libochovice,
Šlechtitelská a semenářská stanice, Výroba
infúzních roztoků

Okresní podnik služeb:
Opravna Trabantů a motocyklů, Taxi služba,
Sedlářství a čalounictví, Vodoinstalace, Opravna
elektrických spotřebičů, Kominické služby,
Kamenosochařství, Sklenářství, Čistírna oděvů,
Výroba dřevěného nábytku, Malířství pokojů

Služby jiných organizací:
Fotoslužba, Holičství, Kadeřnictví a pedikúra,
Oprava bot a punčoch, Svoz popela, Prodej a
rozvoz propanbutanových lahví

velkou jídelnu pro 30 – 50 hostů a 14 pokojů pro 30 osob.
V srpnu došlo ke snížení hladiny pitné vody v důsledku
dlouhotrvajícího sucha. Kalamitu zvýšila i havárie vodního zdroje
nad městem. MěNV nechal rozmístnit po městě cisterny s pitnou
vodou.
10.srpna pořádala libochovická pobočka Chovatelů drobného
zvířectva a kynologické organizace závody chrtů v zámeckém parku
– II.ročník národních dostihů chrtů o Velkou cenu města Libochovic.
4.září byla oficielně otevřena a dána do provozu nová autoopravna u
silnice z Libochovic do Duban. (doposud byla umístěna v bývalé
staré poště na náměstí). Specializace opravny byla na vozy značek
Trabant, Wartburg a Barkas. Opravy však byly prováděny i na jiných
značkách vozů.
Výstavba opravny byla zahájena v prosinci roku 1973 a náklady
činily 2.951.000 Kčs.
Vedoucím opravny se stal František Brabec, dlouholetý režisér a
ochotník spolku Scéna.
7.září se konal v zámeckém parku I.ročník Velké ceny dostihů chrtů
zámku Libochovice, kterou pořádali ČSCHDZ a ZOKOCH. Jednalo
se o mezinárodní soutěž.
Ve dnech 20 – 21.září uspořádal Český svaz chovatelů drobného
zvířectva v zámeckém parku Mistrovství Evropy a UICL dostihy
chrtů. Startujících bylo 232 a diváků na 7000 ! Byla to doposud
největší akce v dějinách města.

1976
3.března zemřel ve věku 73.let kronikář města Jaroslav Růžička. Byl
autorem sborníku Libochovice 1560 – 1960, stál u kolébky LDL a
byl redaktorem Libochovických novin. Za svoji práci obdržel dne
14.5.1973 Čestnou medaili města Libochovic.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4000 občanů.
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7.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu. Večer byl slavnostně zahájen
XIX.ročník Libochovického divadelního léta.
9.května obdržela Čestnou medaili města Libochovic MUDr.Anna Neubauerová.
10.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 17.Purkyňův den. Předseda MěNV v Libochovicích obdržel
čestné uznání a pamětní medaili od předsedů lékařské společnosti pro město za zásluhy o zachování památky
na J.E.Purkyně a udržení tradice Purkyňových dnů.
12.června se konal na velkém sále SZK ROH slavnostní večer k 50.výročí založení divadelního spolku Scéna.
18.června byl slavnostně ukončen XIX.ročník LDL.
Libochovická pouť proběhla ve dnech 13. – 15.srpna a zúčastnilo se jí na 5000 návštěvníků. Během poutě
byla pořádána tradiční výstava drobného zvířectva, dostihy chrtů a výstava exotického ptactva.
Ve dnech 26. – 27.srpna natáčela Československá televize na Státním zámku 16.díl televizního seriálu „30
případů majora Zemana“ nazvaný „Dáma s erbem“. Kompars tohoto dílu tvořili ochotníci ze spolku Scéna.
9.září zemřel ve věku 89.let oblíbený lékař a primář kojeneckého ústavu v Praze MUDr.Quido Mann.
15.září byl do funkce kronikáře města zvolen Josef Krob, učitel na ZDŠ Libochovice. Bylo rozhodnuto, že
doplní kroniku od 1.1.1976.
Ve dnech 22. – 23.října proběhly volby do zastupitelských orgánů.

Výsledky voleb do zastupitelských orgánů z 22. – 23.října roku 1975:

Celkem bylo zapsáno 2133 voličů
Vydáno hlasovacích lístků 2129
Odevzdáno hlasovacích lístků 2127
Navrženo poslanců MěNV 39
Zvoleno poslanců MěNV 39
Volilo celkem 99,8 % voličů

Složení městského národního výboru v Libochovicích:
Předseda – Jaroslav Maleček
Tajemník – František Kabát
Náměstek – Jiří Panocha
Rada MěNV:
Václav Melichar,
Miloslava Bušková,
Josef Hamp,
Vladimíra Krynerová,
PhMr Ladislav Landa,
Václav Zajíc.
Komise MěNV:
Výbor lidové kontrolypředseda Zdeněk Mrvík
Komise plánovací a finanční předseda Bohumír Pastyřík
Komise míst.byt.hospodářství a dopravy předseda Antonín Novotný
Komise výstavby, život.les.a vod.hosp. předseda Vladimír Laube
Komise obchodu a cest.ruchu předseda František Zahálka
Komise kulturní a školství předseda Věra Dvořáčková
Komise sociální a zdravotní předseda Vlasta Vyšatová
Komise pro ochranu veřejného pořádku předseda Drahomír Venclíček
Komise pro mládež a těles.výchovu předseda Petr Marschall
Správní komise pro ochr.veřej.pořádku předseda Jan Husák

4.listopadu se konal lampiónový průvod na oslavu
VŘSR, který byl ukončen v Pionýrském areále
slavnostní vatrou.
19. – 20.listopadu probíhaly ve SZK ROH celookresní
přehrávky tanečních orchestrů a skupin.
Na konci roku bylo zahájeno s rekonstrukcí
kanalizace na náměstí 5.května.
V JZD Budoucnost pracovalo trvale 265 pracovníků a
celkem mělo družstvo 443 členů. Obhospodařovalo
2050 ha zemědělské půdy a produkce byla zaměřena
na chov dojnic a prasnic. Z obilí se pěstovala pšenice,
ječmen a z ostatních plodin cukrová řepa, chmel a
pícniny.
Ve Sklo Unionu – sklárně Libochovice pracovalo 315
zaměstnanců

1977
2.dubna uspořádala ZO SSM již II.ročník běhu
městským parkem. Závodu se zúčastnilo na 175
soutěžících ze 16 měst a obcí.
Na stadionu pořádala Tělovýchovná jednota
vystoupení kaskadérů za účasti 2000 diváků.
K 30.dubnu bylo položeno na 200 metrů kanalizace a
prostavěno téměř čtvrt milionu korun. Práci brzdil
nedostatek pracovníků a mechanizace.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4000 občanů.
7.května se 140 dětí a 200 dospělých vydalo
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v lampiónovém průvodu do Pionýrského areálu, kde byla zapálena slavnostní vatra.
9.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
12.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XX.ročník Libochovického divadelního
léta.
V květnu bylo slavnostně uvedeno do provozu dětské hřiště mateřské školy v Revoluční ulici, na kterém měly
děti k dispozici dvě pískoviště, vlak z trubek, kolotoč, houpačku a brodiště.
9.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 18.Purkyňův den.
17.června byl na slavnostním večeru ukončen XX.ročník LDL.
19.června předali představitelé města dary fotbalistům TJ.Libochovice za postup do A skupiny v krajské
soutěži.
3.července odjelo 81 pionýrů na tábor u Nepomuku.
1.srpna oslavily městské jesle 25.výročí uvedení do provozu. Kapacita jeslí byla 30 dětí.
5.srpna byla zahájena úprava prostoru pro výstavbu nové mateřské školy.
12.srpna se konala tradiční Libochovická pouť.
14.srpna se na 2000 diváků přišlo podívat na dostihy chrtů o Velkou cenu města Libochovic. Ve stejný den
byla ve Státním zámku otevřena výstava akademického malíře Josefa Antonína Zázvorky.
11.září bojovalo před dvěma tisíci diváků přes 100 chrtů o body k titulu Dostihový vítěz roku 1977. Pořádal
svaz chovatelů.
1.října se naposledy rozjela řepná kampaň v libochovickém cukrovaru. Po té byl cukrovar v rámci
reorganizace začleněn jako Mechanizační závod na výrobu filtrů pro cukrovary.
Součástí oslav 60.výročí VŘSR se stal i festival dětských filmů, který se konal 18. – 22.listopadu. dětští
diváci shlédli 6 soutěžních filmů.
V prosinci se konala oslava 25.výročí založení SZK ROH. Z počátku sdružoval pouze ochotníky a šachisty,
později se rozrostl o techniky, filatelisty, foto a kinoamatéry a hudebníky. V oblasti zájmové činnosti zaujímal
velmi významné místo v Libochovicích. Pořádali se v něm LDL, kurzy výuky na klavír, housle a kytaru,
taneční kurzy, koncerty různých zpěváků, skupin a estrádní pořady. Využíván byl i na plesovou sezónu,
politické a kulturní akce.
V tomto roce byla nově restaurována obřadní síň na MěNV.

1978
V tomto roce se konaly prvomájové oslavy vzhledem ke stavu náměstí, kde byla pokládána nová kanalizace,
v městském parku. Oslav se zúčastnilo na 3600 občanů.
7.května předala rada MěNV Čestné medaile města Libochovic Jiřímu Panochovi a Josefu Blažkovi.
V odpoledních hodinách byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
11.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXI.ročník Libochovického divadelního
léta.
12.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 19.Purkyňův den.
23.června byl slavnostně vyhodnocen XXI.ročník LDL.
V červenci zdárně pokračovala výstavba nové panelárny v objektu cihelny. Celkové náklady na stavbu činili
30 milionů korun.
Tradiční Libochovická pouť se konala 12. – 13.srpna. Mimo pouťových atrakcí diváci shlédli výstavu květin
na zámku a výstavu domácího zvířectva a exotů v západní části zámku. Příznivci fotbalu (1650 diváků)
shlédli utkání hráčů Sklo Unionu Libochovice se Slávií Praha IPS. Slávisté vyhráli 12:0.
24.října se konalo první setkání s nově vzniklou kapelou, která měla svůj debut v Litoměřicích na Zahradě
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Kapelu vedl Josef Vinš, konferenciérem byl Jaromír Holfeuer a kapela se jmenovala Libochovanka.
Postupem času získala velikou oblibu mezi dechovkáři.
6.listopadu se konal lampiónový průvod, který končil na městském hřbitově položením věnců u pomníku
Padlých bojovníků za svobodu. Akce se konala v rámci oslav VŘSR.
10.listopadu zemřela ve věku 64.let klavírní virtuoska profesorka Marie Knotková.
Ve dnech 27.listopadu až 2.prosince se v městském kině konal festival dětských filmů. Děti shlédly 6 filmů
socialistických států.
2.prosince oslavila mateřská škola 80.výročí svého založení.

Libochovice  náměstí 5.května v sedmdesátých letech

V roce 1978 uspořádal SZK ROH celkem tyto akce:

11 koncertů zpěváků a skupin účast 3450 osob
33 akcí zájmové a umělecké činnosti účast 6720 osob
46 společenských podniků (oslavy, aktivy, besedy, schůze) účast 16000 osob
4 zájezdy
nepočítáno kurzy šití, tance a společenské výchovy, VTS a jiné

Bylo také započato s rekonstrukcí
budovy Státního zámku (v Turinského
ulici) na klubovnu mladých.
Po zrušení cukrovaru vznikl
Mechanizační závod, který byl celý
zrekonstruován, dostavěny byly dvě
velké haly a samotné budovy cukrovaru
byly postupně demolovány.

Nový závod byl koncipován na výrobu strojního a technologického zařízení a náhradních dílů pro
cukrovarnický průmysl.
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1979
V prvních minutách Nového roku připravilo počasí překvapení pro všechny obyvatele města. Teplota, která
31.12.1978 vystoupila až na + 10oC začala prudce klesat a několik minut po půlnoci již teploměry
zaznamenaly – 20oC. Napadla silná pokrývka sněhu, Ohře i Labe zamrzlo, provoz na řekách se zastavil,
silnice se díky závějím stávaly neprůjezdné. Klesaly zásoby uhlí v elektrárnách. Uhlí v železničních vagónech
zamrzalo. V důsledku obtížných klimatických podmínek a závažné energetické situace vyhlásilo Ministerstvo
školství ve dnech 8. – 28.ledna školní tzv.“Uhelné“ prázdniny, týkající se všech typů škol, k velké radosti
dětí a ke starosti rodičům. Zde nastala práce zájmovým organizacím, které museli narychlo vytvářet programy
pro zabavení dětí.
Nejlépe se této činnosti zhostila Pionýrská skupina.
8.března pořádal Český svaz žen oslavu MDŽ.
18.března se konaly oslavy 80.narozenin Jana Kopty.
Na jaře vyrostl v prostoru před zrušeným cukrovarem vojenský tábor VÚ 1901 Olomouc, který patřil
k železničnímu vojsku a opravoval železniční svršek na trati Lovosice  Louny.
1.dubna vstoupil, po delší odmlce, v platnost letní čas.
7.dubna pořádala MO SSM 4.ročník Běhu parkem. I přes aprílové počasí se běhu zúčastnilo 153 závodníků.
9.dubna besedoval ve SZK ROH pplk.Hulec s mládeží na téma „Kriminalita mládeže“.
22.dubna byl pro pionýry a jiskry den otevřených dveří na Státním zámku, jako dárek k 30.výročí založení
PO SSM.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4649 občanů.
7.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
Večer obdrželi Čestnou medaili města Libochovic Ida Malečková a Emil Pastyřík.
11.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXII.ročník Libochovického
divadelního léta.
7.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 20.Purkyňův den.
15.června byl ve SZK ROH slavnostně vyhodnocen XXII.ročník LDL.
16.června pořádala Lidová škola umění v Saturnově sále na Státním zámku koncert žáků LŠU.
17.července natáčela Československá televize na Státním zámku Libochovice pořad nazvaný „Zámecké
pastorále“, za režie E.M.Bergerové a účinkujících Collegium musicum pragense a Pražských komorních
sólistů opery Národního divadla.
28.července uplynulo 110 let od úmrtí Jana Evangelisty Purkyně.
10.srpna bylo slavnostně otevřeno nové nákupní středisko v ulici Sovětské armády (dnes Riegrova).
Investorem byla Jednota Roudnice n/L, dodavatelem Okresní stavební podnik Litoměřice. V přízemní části
střediska byla prodejna potravin a vedle cukrárna, v prvním poschodí prodejna textilu, látek, koberců a
prádla. Náklady na stavbu, včetně vnitřního zařízení, činily téměř 4 miliony korun.
10. – 12.srpna se konala tradiční Libochovická pouť se vším co k ní patřilo, atrakce, spousta stánků a
výstavou drobného zvířectva a exotů.
6.listopadu se lampiónovým průvodem, v rámci oslav VŘSR, odebrali občané a hlavně děti k položení věnců
na městský hřbitov.
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1980
16.ledna zemřel po dlouhé nemoci ve věku 85.let akademický malíř Josef Antonín Zázvorka.
29.března pořádala ZO SSM 5.ročník Běhu parkem. Celkem se zúčastnilo na 116 závodníků.
16.dubna se na 850 závodníků zúčastnilo v Libochovicích běhu Mladé fronty.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 5030 občanů. Odpoledne se konalo fotbalové utkání libochovických
fotbalistů s celkem Sparty Praha, která zvítězila 9:0.
1.května byly na fotbalovém hřišti slavnostně dány do provozu nové kabiny.
9.května byly položeny věnce na hřbitově sv.Vavřince k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
Tentýž den byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXIII.ročník Libochovického
divadelního léta.
10.května byly v obřadní síni MěNV slavnostně předány Čestné medaile města Libochovic A.Doubravové,
J.Jordánovi, V.Melicharovi, M.Rychtrovi a ČSPB.
28.května pořádal Spolek lékařů v Ústí n/L seminář pro lékaře a farmaceuty na téma „Vlivy ortogeneze“.
5.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 21.Purkyňův den.
13.června byl slavnostně zakončen XXIII.ročník LDL.
Vyvrcholením nácviku na Spartakiádu 1980 bylo vystoupení nejlepších cvičenců v Praze na Strahově ve
dnech 26. – 29.června. Z Libochovic byli vybráni muži a ženy s cvičiteli M.Zentnerem a L.Koulovou.
V měsíci červenci byla dokončena rekonstrukce Dimitrovovy ulice, náměstí, osvětlení a chodníků.
V Turinského ulici zdárně pokračuje rekonstrukce mládežnické klubovny.
V srpnu se konala tradiční Libochovická pouť a výstava drobného zvířectva a exotů.
Lidová škola umění oslavila v srpnu 20.výročí svého založení.
V září bylo započato s bouráním starých stodol v Revoluční ulici. Budovy ustoupí výstavbě nových
panelových domů. Současně se za mateřskou školkou začala stavět nová trafostanice.
V říjnu byla v panelárně zahájena výroba panelů s povrchovou úpravou určených pro občanskou vybavenost.
1.listopadu proběhlo sčítání lidu, domů a bytů.
JZD Budoucnost hospodařilo v tomto roce na 2040 ha půdy, stav skotu činil 772 ks, prasat 3692 ks a
odchovali 5409 ks selat. Na polích se dařilo pšenici, ječmenu, ovsu, bobu, hrachu a cukrovce. O to vše se
staralo 251 družstevníků.

Stav hospodářského
zvířectva v roce 1980:

Slepice 2177
Husy 7
Kachny 53
Kozy 1
Ovce 27
Prasata 49
Býci 2

1981
1.ledna došlo ke sloučení národních výborů Libochovice, Evaň a Poplze v jeden
celek pod názvem Libochovice. Mimo jmenované části spadají pod Libochovice
ještě osada Horka.
19.ledna zemřela ve věku 74.let lékařka územního obvodu v Libochovicích
MUDr.Anna Neubauerová.
27.února byla za účasti zástupců ONV, OV SSM a MěNV slavnostně otevřena
klubovna mladých v prostoru Státního zámku. Hlavní tíhu rekonstrukce nesl
P.Marschal, který stál v čele mladých. V čele klubové rady byla Naďa Jásková a
správcem klubu byl Jan Pásek. Klubovna byla zrekonstruována za pouhých 75.000
Kčs.
11.března se uskutečnila na sále SZK ROH celoměstská oslava MDŽ.
16.března vystoupilo rozvodněné Ohře z břehů a zalilo městský park a hřiště. Voda
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sahala až k transformátoru pod kostelem Všech svatých. Hladina stoupla na 777 cm (normál je 250 cm),
průtok činil 2000 m3 /s (normál je 305 m3/s)
22.dubna se na sokolském stadionu konalo okresní finále Běhu Mladé fronty za účasti 210 závodníků.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 6000 občanů. Nechybělo a ni sportovní odpoledne a promenádní
koncert.
7.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
8.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXIV.ročník Libochovického
divadelního léta.
9.května za přítomnosti zástupců ONV, představitelů městských orgánů a hostů byla slavnostně otevřena a
předána do užívání nová Mateřská škola pro 90 dětí.
V květnu zajistila klubová rada Klubovny mladých vystoupení DS Okno z Prahy a besedu Pavla Kopty „Jak
se dělá hudba“.
30.května pořádal MěV NF sportovní odpoledne na oslavu MDD.
Ve dnech 5. – 6.června se konaly volby do zastupitelských orgánů. Valná část občanů odvolila již první den.
Za starými a nemocnými docházeli členové volebních komisí s volební urnou až do domu.
11.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 22.Purkyňův den.
12.června se konalo slavnostní zakončení XXIV.ročníku LDL.
25.června se konala ustavující schůze MěNV.
Tradiční pouť se konala 13. – 14.srpna.
5.listopadu byl v rámci oslav VŘSR pořádán lampiónový průvod od hostince Na kopečku do městského
parku. Po projevu byla zapálena vatra.
V tomto roce byl založen dětský dechový orchestr Lidové školy umění Libochovice „Házmburáček“. Věkový
průměr hudebníků byl 12.let.

1982
V lednu byla do Revoluční
ulice nasazena těžká
mechanizace a byly
vyhloubeny základy pro tři
panelové domy ve kterých
mělo být 108 bytů. Na konci
ledna bylo započato
s betonováním základů.
V Pivovarské ulici zároveň
probíhaly práce na výstavbě Libochovice  oslava 1.máje v roce 1982
nové kotelny, která měla nové byty zásobovat teplem a teplou vodou.
23.ledna proběhla ve SZK ROH beseda libochovického rodáka RNDr.Jiřího Jiránka, Csc., který byl několik
let na Kubě s geologickou expedicí, která tam prováděla geologický výzkum.
V únoru na základě rozhodnutí předsednictva federální vlády započal podnik Hydroprojekt Praha
zpracovávat projektovou dokumentaci na obnovu malé vodní elektrárny v Libochovicích.
Nákladem přes 10 milionů korun začalo v únoru stavět JZD Budoucnost velkokapacitní kravín při cestě na
Klapý.
Na konci února sdělilo Okresní veterinární zařízení v Litoměřicích, že u lišek ulovených v katastru obcí
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Dubany, Horka a Klapý byla laboratorně zjištěna vzteklina. Ochranné pásmo tehdy zahrnovalo obce
Libochovice, Poplze, Evaň, Horka, Dubany, Křesín, Levousy, Lkáň, Sedlec, Klapý, Chodovlice a Slatina.
6.března oslavila Libochovická sklárna 70.výročí svého založení. V SZK ROH se konala slavnostní
konference zaměstnanců sklárny a večer taneční zábava.
9.března se konala celoměstská oslava MDŽ.
3.dubna se konal VII.ročník Jarního běhu parkem.
10.dubna de konalo setkání odbojářů s mládeží v rámci oslav 40.výročí hromadné persekuce občanů
z Libochovic. Za účasti mnoha politických představitelů z města a okresu byly v 9.00 hodin položeny věnce u
pomníku Padlých bojovníků za svobodu. Ve velkém sále SZK ROH pokračovalo setkání neodmyslitelnými
projevy a kulturním programem začínajícím básní Buchenwaldská přísaha v podání J.Poláka a zakončená
recitačním souborem SZK ROH s pásmem L.Mrázka „Vzpomínka na oběti fašismu z Libochovic a okolí“
v režii J.Holfeuera.
Na závěr složili pionýři slavnostní slib.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4500 občanů.
5.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXV.ročník Libochovického divadelního
léta.
6.května se konal pietní akt u pomníku obětí II.světové války a hrobu Rudoarmějce.
10.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 23.Purkyňův den.
Při příležitosti Purkyňova dne pořádali mostečtí a lounští zdravotníci již sedmý turistický pochod „Napříč
Českým středohořím“ končícím v Libochovicích u pomníku Jana Evangelisty Purkyně. Výšlapu se zúčastnilo
na 177 zdravotníků.
11.června se konalo slavnostní zakončení LDL.
13. – 14.srpna se konala Libochovická pouť s tradičními atrakcemi a stánky, výstavou chovatelů a sportovním
utkání místního fotbalového celku s ligovým celkem Bohemians Praha. Bohemka vyhrála 20:0.
1.září byly zahájeny práce na přístavbě základní školy.
V září byl na základě integrace národních výborů po souhlasu rady ONV Litoměřice zřízen při MěNV
v Libochovicích stavební úřad s působností pro integrované území MěNV v Libochovicích.
1.října došlo ke zrušení obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti (policie) v Libochovicích. Území MěNV
Libochovice patřilo do působnosti Obvodního oddělení VB v Lovosicích.
U příležitosti dne ČSLA uspořádala ZO Svazarmu na stadionu TJ dne 9.října Den Svazarmu. Představily se
zde svazarmovské kroužky modelářů, radioamatérů a jiné. Děti si mohli prohlédnout vojenskou techniku a
zastřílet ze vzduchovek.

1983
Dne 1.ledna nastupuje do duchovní správy administrátor Václav Klusoň, nar. 26.11 1953, původem ze
Sebranic ve východních Čechách
22.dubna uspořádala ZO SSM a TJ.Libochovice již 8.ročník Jarního běhu parkem, kterého se zúčastnilo na
254 závodníků.
V předvečer prvního máje zaplály na návrších u Poplz a Evaně hranice již tradičního pálení čarodějnic.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 5000 občanů.
4.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXVI.ročník Libochovického
divadelního léta.
7.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu.
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Letošní Čestné medaile města Libochovic obdrželi: B.Týřová, B.Pastýřík, RNDr. PhMr.Ladislav Landa, Josef
Pelc a Sbor pro občanské záležitosti Libochovice.
20.květen byl malou slavnostní pro libochovické občany. Libochovicemi projížděl Závod míru. 10 etapa Ústí
n/L – Příbram dlouhá 171 km. Závodníci přijeli od Klapého, projeli ulicí Revoluční, dále kolem hospody Na
kopečku, ulicí Sovětské armády (Riegrova), na náměstí 5.května, kde byla před budovou MěNV rychlostní
prémie, dále pak ulicí Dr.Vacka k rybníčku, po Kerkově nábřeží na most přes Ohři do Poplz, Evaně a dále.
V květnu obsadil dětský dechový orchestr Házmburáček 3.místo v krajské soutěži dechových orchestrů.
Dirigentem byl Josef Vinš.
4.června uspořádaly organizace Národní fronty Dětský den na oslavu svátku dětí. Na hřišti a v městském
parku.
V důsledku stále většího znečišťování ovzduší začala místní ZDŠ vyjíždět na školy v přírodě za čistým
vzduchem. Letos vyjelo 14 tříd – 423 žáků. Pobyt trval 3 týdny a rodiče zaplatili 105 Kčs.
10.června se konalo slavnostní zakončení XXVI.ročníku LDL.
15.června proběhlo setkání organizátorů Závodu míru s představiteli nejlepších měst a obcí. Libochovice se
umístnili na krásném 2.místě za Benešovem. Představitelé města převzali čestné uznání.
16.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 24.Purkyňův den.
1.července pořádala ZO SSM sklárny I.ročník Libochovické neckyjády na trase Dubany  Libochovice. Na
řece brázdila vlny různá fantastická plavidla a mládežníci povzbuzovaní četnými diváky se velmi dobře
bavili.
15.srpna oslavil libochovický Požární sbor 100.výročí svého založení.
Libochovická pouť se konala 13. – 15.srpna.Kromě pouťových atrakcí návštěvníci shlédli výstavu drobného
zvířectva a neméně zajímavý fotbalový zápas místních hráčů s týmem Dukla Praha.
31.srpna se po roční přestávce opět pokračovalo na stavebních pracech k přístavbě školy. Zatím byl hlouben a
betonován septik.
Urbanistická studie městského parku z roku 1983 předpokládala výstavbu nebo přestavbu 8 objektů:

1 – Dětské dopravní hřiště v prostoru mezi Kerkovým nábřežím a ulicí Purkyňovou s tím, že se v tomto prostoru bude nadále konat i
Libochovická pouť
2 – Pionýrský areál – v centrální části parku zbudovat pískoviště, houpačky, skluzavky, kolotoč, lavičky, žebříky, palisády, prolézačky, dětský
amfiteátr s ohništěm a dvě hřiště pro míčové hry.
3 – Tábořiště pro vodáky, loděnice – prostor původních lázní při Ohři – sklad lodí, dílny, klubovny, sociální zařízení, kuchyň, tábořiště,
přístaviště, hřiště na odbíjenou a ohniště – kapacita 60 – 80 návštěvníků.
4 – Hřiště pro kopanou zachovat.
5 – Hřiště pro tenis – šatny, sociální zařízení, sklad nářadí, 1 kurt s živičným povrchem.
6 – Koupaliště, sauna – kapacita 800 – 1000 návštěvníků, šatny, sociální zařízení, restaurace, dětské brouzdaliště, 1 bazén 25/9 m hloubka 0,9 –
1,3 m, 1 bazén 25/15 m hloubka 1,8 m.
7 – Autokempink – kapacita 110 osob, volné stanování + chatky, ohniště, parkoviště, hřiště na odbíjenou, centrální objekt (kancelář,
občerstvení, sociální zařízení, kuchyňka, klubovna).
8 – Školní stadion – hřiště 90/45 m, 4 běžecké dráhy, zařízení pro skoky, vržiště, 2 hřiště pro odbíjenou a hřiště na košíkovou.

Studii zpracoval ing.architekt B.Šantrůček z KPÚ Ústí n/L.
V září projednala rada MěNV urbanistickou studii městského parku, jenž měla být dokončena do roku 2000.
Účelem studie bylo posoudit využití parku a přilehlých ploch pro sportovně – rekreační a kulturní využití
volného času obyvatel.
V září bylo město Libochovice vyhodnoceno v soutěži Severočeského kraje „O zeleň“ na pěkném 2.místě
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s finanční odměnou 20.000 Kčs.
5.listopadu se konal lampiónový průvod, který „vyšlápl“ od hospody Na kopečku a byl ukončen v městském
parku, kde byla zapálena vatra. Průvod se konal v rámci oslav VŘSR.
7.listopadu proběhl na hřbitově sv.Vavřince pietní akt pokládání věnců.
Součástí oslav VŘSR byla tradiční přehlídka festivalových filmů pro děti.
K 31.prosinci měly Libochovice celkem 3803 obyvatel.

K 31.prosinci roku 1983
měly Libochovice celkem
3803 obyvatel. Z toho:

Evaň 299
Horka 49
Libochovice 3135
Poplze 320

1984
V lednu byly v Havlíčkově ulici, vedle dokončeného nádraží ČSAD, zahájeny
práce na výstavbě parkoviště pro 80 aut a 10 autobusů. Tato I.etapa byla
zahájena úpravou ploch a přípravou inženýrských sítí. II.etapa se počítá se zastřešením nástupiště ČSAD a
postavením služební budovy. Investorem bylo ČSAD Ústí n/L.
V únoru byla provedena, i přes protesty občanů, demolice židovské synagogy.
7.dubna připravila TJ.Libochovice a ZO SSM Sklo Union OBAS již IX.ročník Jarního běhu parkem, kterého
se zúčastnilo na 336 závodníků.
24.dubna se konal Pionýrský den v Pionýrském areále, v rámci oslav 35.výročí vzniku PO SSM.
27.dubna byla v Domě služeb na náměstí, (nyní finanční úřad), otevřena reprezentační prodejna luxusních a
vývojových sklářských výrobků s názvem „Lotos“. Prodejna byla vybudována za 5 měsíců s nákladem půl
milionu korun. Prodejna neprodávala pouze výrobky libochovické sklárny, ale i produkty Heřmanovy hutě,
Rudolfovy hutě a sklárny Rosice u Brna.
Prvomájových oslav se zúčastnilo jako vždy na tisíce občanů.
7.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXVII.ročník Libochovického
divadelního léta.
Po zahájení LDL byla uděleny Čestné medaile města Libochovic těmto občanům: J.Hospodkovi, J.Kunertovi,
J.Husákovi, ing.O.Špecingerovi a V.Křivanovi.
2.června projel Libochovicemi peloton 12.ročníku Závodu míru mládeže.
7.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 25.Purkyňův den.
15.června se konalo slavnostní zakončení XXVII.ročníku LDL.
V tomto roce vyjelo za zdravým vzduchem 24 tříd ZDŠ, tedy více než 700 žáků. Cena pobytu činila pro
rodiče 155 Kčs, zbytek asi 1300 Kčs zaplatil stát.
1.července pořádala ZO SSM sklárny II.ročník Libochovické neckyjády na trase Dubany Libochovice.
Tradiční Libochovická pouť se konala 9. – 10.srpna.
8.listopadu se na městském hřbitově konal pietní akt v rámci zahájení Měsíce Československosovětského
přátelství, za účasti zástupců sovětské posádky.
1.prosince uskutečnil oddíl kulturistiky při TJ.Libochovice předspartakiádní pohár Libochovice 1984
v kulturistice dorostenců.
10.prosince byla slavnostně dána do užívání, přístavba k Sokolovně – sportovní hala, která byla vybudována
v akci „Z“ během dvou let. Hala má rozměry 34 x 18 metrů, odpracováno na ní bylo 17 000 brigádnických
hodin a celkové náklady na stavbu činily 2 miliony korun.

1985
1.ledna došlo k další integraci Národních výborů. K MěNV byly připojeny MNV Radovesice a Žabovřesky.
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Město Libochovice a jeho části
po sloučení v roce 1985:

Černiv 153 obyvatel
Dubany 202 obyvatel
Evaň, Horka 361 obyvatel
Chotěšov 418 obyvatel
Libochovice 3183 obyvatel
Poplze 335 obyvatel
Radovesice 481 obyvatel
Žabovřesky 195 obyvatel

celkem 5328 obyvatel

TJ.Libochovice zorganizovala Novoroční pochod na hrad Házmburk, za účasti 62 velkých i malých.
10.února byly za pomoci dynamitu zbourány staré budovy bývalého cukrovaru, který nechala postavit
hraběnka Terezie z Herbersteina.
10.března uspořádal klub filatelistů besedu s tvůrcem Československých známek, zasloužilým umělcem
prof.Jiřím Mikulou a zasloužilým umělcem rytcem a grafikem J.Herčíkem.
30.března se v městském parku konal jubilejní X.ročník Jarního běhu parkem, který pořádají TJ.Libochovice
a ZO SSM sklárny.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4300 občanů.
8.května se konalo v Saturnově sále na Státním zámku slavnostní shromáždění občanů ke 40.výročí
osvobození ČSR Rudou armádou. Na shromáždění obdrželo pamětní medaile 32 občanů, kteří se významně
podíleli na osvobození města v roce 1945.
Večer se konalo v Saturnově sále na Státním zámku slavnostní zahájení XXVIII.ročníku Libochovického
divadelního léta.
9.května byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků za svobodu a k hrobu Rudoarmějce.
V obřadní síni obdrželi Čestné medaile města Libochovic tito občané: V.Vlček, VÚ 3524 Chotěšov, V.Šedivý,
M.Studnička, V.Laube, V.Brejník a J.Korous.
Večer oslavy ukončil lampiónový průvod do městského parku kde na 5000 diváků shlédlo slavnostní
ohňostroj.
6.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 26.Purkyňův den.
21.června byl slavnostně ukončen XXVIII.ročník LDL.
1.července vstoupila v platnost další integrace Národních výborů. K sídelnímu MěNV Libochovice bylo
přičleněny obce Černiv, Dubany a Chotěšov.

1.července pořádala ZO SSM sklárny II.ročník Libochovické neckyjády, aneb co
všechno může plavat na vodě.
12.září zemřel ve věku 71.let sochař a pedagog Antonín Nykl.
V listopadu pracuje v kroužcích SZK ROH na 370 členů.
7.listopadu se konal pietní akt na hřbitově sv.Vavřince v rámci oslav VŘSR.

1986
1.ledna vyrazilo 58 občanů na tradiční pochod kolem Házmburku, pořádaný
TJ.Libochovice.
22.března se konal tradiční XI.ročník Jarního běhu parkem za účasti 347
závodníků.

25.dubna uspořádala TJ.Libochovice v zaplněné
sportovní hale tělovýchovnou akademii.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 4700 občanů.
Na jaře nalezli žáci ZDŠ Libochovice pod vedením
učitelky Škorpové v Poplzích v pískovně úlomek
vzácného sekeromlatu z pozdní doby kamenné a celý
hrob z doby kultury se šňůrovou keramikou cca 1000 –
800 let př.n.l.
8.května se konalo položení věnců k pomníku Padlých
bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.

Služby a obchod v roce 1985:

Okresní podnik služeb Litoměřice: autoopravna
Kamenosochařství
Truhlářství
Krejčovství
Prodejna LOTOS
Sklenářství
Klempířství
Kosmetika
Sběrna prádla
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Večer byl v Saturnově sále na Státním zámku
slavnostně zahájen XXIX.ročník Libochovického
divadelního léta.
Ve dnech 23. – 24.května proběhly celostátní volby do
zastupitelských orgánů.
1.června byl rozšířen provoz autobusové dopravy o
novou linku Ústí n/L – Libochovice – Chomutov a zpět.
4.června oslavil divadelní spolek Scéna 60.výročí svého
založení. Slavnost proběhla v Saturnově sále na Státním
zámku za přítomnosti politických představitelů města a
okresu.
7.června uspořádala Scéna setkání ochotníků v rámci
oslav jejího založení. 60 občanů si zavzpomínalo na
krásné chvíle prožité na prknech co znamenají svět.
12.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za
účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku
27.Purkyňův den.
20.června se na Státním zámku konal koncert
Pěveckého sdružení severočeských učitelů, jejíž částí
byla i večerní prohlídka zámku.

26.června se konalo ustavující zasedání MěNV.
Ve dnech 5. – 14.července odjeli dorostenci – fotbalisté
TJ.Libochovice do Francie na pozvání sportovní
dělnické organizace FSGT ze Saint Christol lez Alés,
kde se mimo jiné zúčastnili turnaje juniorů
s mezinárodní účastí.
25.července oslavila tělovýchovná jednota (Sokol)
Libochovice 100.výročí svého založení.
10.srpna vznikl bezejmenný klub, který si po půl roce

Kovovýroba Litoměřice rádiotelevizní služba
Hygie Chomutov kadeřnictví

Holičství
Pedikúra

Sempra Kadaň květinová síň
Kovočas Děčín opravna hodin
Obnova Litoměřice sběrna oprav obuvi
Elektroinstala Roudnice n/L opravna praček a bojlerů
Benzina Roudnice n/L čerpací benzinová stanice
Severočeské plynárny Teplice sklad PB bomb
Drobné provozovny MěNV mandl

Švadlena
Sedlářství
Moštárna
Skládka

Na povolení pro poskytování služeb občany (nař.vlády ČSR č.154/82 Sb.)
Liscová Radovesice dámská krejčová
Werner Evaň truhlářské práce
Husák Libochovice broušení bruslí a nástrojů
Stránská Libochovice dámské kadeřnictví
Psotová Poplze dámské kadeřnictví
Hammerschmied Poplze malířské a lakýrnické práce
Gut Libochovice pomníkové práce a opravy

RaJ Litoměřice motorest TOURIST
Zámecký šenk

SD Jednota Roudnice n/L  prodejny hračky
Kovomat
Elektro
Drogerie
Partiová prodejna
Občerstvení
Cukrárna
Nucený výsek
Obuv
Zelenina
Papírnictví
3 prodejny masouzeniny
3 prodejny potravin

SD Jednota Roudnice n/L  smíšené prodejny Poplze
Evaň
Horka
Radovesice
Žabovřesky
Černiv
Dubany
Chotěšov

Na ustavujícím zasedání MěNV dne 26.června roku 1986 byli zvoleni:

předseda MěNV Jaromír Christen
místopředseda Josef Hamp
tajemnice Miloslava Bušková
členové rady: Irena Vyšínská

Václav Brožík
Jaroslav Hejna
Josef Kabát
Milena Ligasová
Jaroslav Lisec
Petr Marschall
Hana Nováková
JUDr.Petr Novák
PhDr. Ladislav Pešek
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dal název trampská osada Bílý zajíc.
1.září byla založena MO Svazu ochránců přírody
Libochovice.
2.října byl v Jeronýmově ulici po rekonstrukci
slavnostně předán do užívání Dům s pečovatelskou
službou. Předáno bylo celkem 14 bytů s moderním
vybavením pro 16 libochovických občanů, kteří zde
našli své nové domovy.
6.listopadu se konal pietní akt na hřbitově sv.Vavřince.
7.listopadu byla slavnostně dána do provozu přístavba

1987
Po ukončení zkoušek plynové kotelny se 19.ledna
přestěhovalo 8.tříd do nové školní přístavby. V této
souvislosti byla ukončena výuka dvou tříd na Evani
a 3 tříd ve školní družině.
V lednu byly zahájeny stavební práce na výstavbu
školních šaten, které by měly být postaveny
s nákladem 3 milionů korun.
7.března pořádal kynologický klub ZO Svazarmu
okresní přebor obranného víceboje na cvičišti
v Poplzích.
V dubnu pořádala TJ Libochovice a ZO SSM
sklárny již 12.ročník Jarního běhu parkem, za účasti
332 závodníků.

Pohostinství hotel Černý orel
U tří lip
Na kopečku
Poplze
Evaň
Radovesice
Žabovřesky
Černiv
Dubany
Chotěšov

Zapojení podniků v roce 1986 do plnění městských programů.
Například:

 JZD Radovesice pomáhalo při výstavbě vodovodu v Žabovřeskách,
 Provozovna Fotografia a kovovýroba pomáhaly na rekonstrukci domu
čp.24,
 JZD Libochovice vystavělo regulační stanici plynu a rekonstruovalo
městskou knihovnu,
 Šlechtitelská stanice opravila fasádu městské knihovny,
 JZD Slatina provedlo elektroinstalační práce v městské knihovně,
 Panelárna vybudovala nový chodník od trati ke zdravotnímu středisku,
 Sušička provedla a provede zastřešení nástupiště na nádraží ČSAD.
 Na zimní údržbě komunikací se již zcela pravidelně podíleli Sklo Union
OBAS, SZP, JZD Libochovice a Slatina, Mechanizační závod (cukrovar) a
Oseva.

základní školy. Moderní areál obsahoval 9 tříd, 9 kabinetů, ordinaci lékaře a sklady.
Na podzim byl založen divadelní ochotnický spolek Rádobydivadlo Klapý.
V tomto roce došlo k prohloubení spolupráce mezi MěNV a podniky na území města. Podniky byly zapojeny
do plnění městských programů.

Prvomájového průvodu a oslav se zúčastnilo na 4853 občanů.
7.května se konalo položení věnců k pomníku Padlých bojovníků za svobodu na hřbitově sv.Vavřince.
Týž den byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXX.ročník Libochovického divadelního
léta. Součástí zahájení byla i výstava uplynulých LDL instalovaná na malém sále SZK ROH.
V květnu bylo započato s rekonstrukcí ciferníků věžních hodin umístěných na věži kostele Všech svatých
v Libochovicích. 3 ciferníky jsou z nerezového plechu (ručičky a cifry jsou měděné) a ciferník situovaný
k náměstí je z malovaného podsvíceného skla.
10.června byly zahájeny oslavy 200.výročí narození Jana Evangelisty Purkyně. Na Státním zámku byla
otevřena stálá expozice „Život a dílo J.E.Purkyně“, v městské knihovně pak výstava městských kronik a
odpoledne promenádní koncert dětského dechového souboru Hanžburáček a v Saturnově sále na Státním
zámku komorní koncert.
K výročí byly vydány dvě brožury: první byla reedice „Vzpomínky J.E.Purkyně na mládí prožité
v Libochovicích“ a druhá nová brožura „Libochovice, město J.E.Purkyně“.
ZDŠ Libochovice byl propůjčen čestný název škola Jana Evangelisty Purkyně.
11.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 28.Purkyňův den.
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12.června byl slavnostně zakončen XXX.ročník LDL.
4.července pořádala ZO SSM sklárny již IV.ročník neckyjády.
3.srpna pořádal Bílý zajíc svůj první Velký vandr. Byl to po dlouhých letech první dětský tábor, který přímo
nepořádala Pionýrská organizace. Tábor se konal v Bílém potoce v Jizerských horách.
Ve dnech 14. – 16.srpna se na 16 tisíc návštěvníků vystřídalo na tradiční Libochovické pouti, výstavě
hospodářského zvířectva a akcí pořádaných Státním zámkem.
5.listopadu se konal v městském hřbitově pietní akt v rámci oslav VŘSR.
15.prosince došlo v hudebně ZDŠ Libochovice k setkání představitelů města se ženami umučených a
popravených libochovických občanů v době okupace v letech 1939 – 1945. Akce se zúčastnilo 13 žen.

1988
Již tradičně na 1.ledna se konal pochod TJ.Libochovice okolo
Házmburku za účasti 60 osob.
5.ledna se v SZK ROH konala beseda se spisovatelem a
redaktorem Mladého světa Radkem Johnem, který hovořil o své

V roce 1987 pěstovali obiloviny:

JZD Libochovice na 850 ha výnos 5,24 t/ha
JZD Slatina na 980 ha výnos 5,52 t/ha
JZD Radovesice na 1202 ha výnos 5,10 t/ha
Šlechtitelská stanice na 170 ha výnos 6,39 t/ha

knize Memento, zabývající se narkomafií a o svých scénářích k filmům Proč? a Bony a klid.
V lednu začaly přípravy k projektovému úkolu na I.etapu plynofikace města. První občané obdrželi
dotazníky, kde se měli závazně vyjádřit zda mají o plynofikaci zájem. Podmínkou realizace projektu byla
60% účast občanů, aby byla zajištěna ekonomická návratnost.
4.února byl slavnostně otevřen klub elektroniky ve staré budově požární zbrojnice. Klub byl součástí
Svazarmu.
13.února se na okresním kole Porty v Litoměřicích umístila na 3.místě skupina Union Expres z Libochovic.
Skupina hraje již třetím rokem a jejími členy byli ing.P.Brož, M.Michalička, O.Žemlička, F.Wiesner a
M.Valešová.
O jarních prázdninách 16. A 19.února vyjelo 90 pionýrů na Klínovec. Autobusy poskytlo JZD Libochovice a
Slatina.
25.února byla v Agitačním středisku otevřena výstava „40.let budování socialismu v Libochovicích“. Výstavu
připravil kolektiv Libochovických nástěnných novin.
8.března se konaly celoměstské oslavy MDŽ. Hrála skupina Union Expres.
V březnu byla zahájena rekonstrukce obřadní síně na hřbitově sv.Vavřince.
17.dubna se konal XIII.ročník Jarního běhu parkem za účasti 380 závodníků.
24.dubna se konal I.trh hospodářského zvířectva, který pořádal Svaz chovatelů drobného zvířectva.
Prvomájového průvodu a oslav se zúčastnilo na 1700 občanů.
5.května se konalo položení věnců a kytic k pomníku Padlých bojovníků za svobodu na městském hřbitově.
Večer byl v Saturnově sále slavnostně zahájen XXXI.ročník Libochovického divadelního léta.
9.května byla udělena Čestná medaile města Libochovic těmto občanům: A.Slavatové, B.Kafkovi,
J.Kaloušovi, J.Pastýříkové, V.Charvátové, A.Kudrnové, E.Weissové, ak.sochaři M.Zentnerovi a V.Žaludovi.
19.května obdržel učitel ZDŠ J.E.Purkyně Lubomír Mrázek 3.místo v 36.ročníku vzpomínkových,
historických a dokumentárních prací Českého svazu protifašistických bojovníků. Ocenění získal za svoji
práci „Město Libochovice v boji proti nacistickým okupantům 1939 – 45“. Výsledky soutěže a předání cen
bylo vyhlášeno v pražském Paláci kultury.
28.května se ráno vysypal střešní štít v průčelí domu čp.11 v Purkyňově ulici. Podle statika byla příčinou
neodborně provedená konstrukce krovu. K poranění osob neštěstí nedošlo.
16.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 29.Purkyňův den.
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18.června byl v sále SZK ROH slavnostně ukončen XXXI.ročník LDL.
3.července odjel oddíl MOP Bílý zajíc na letní tábor do Českého Šternberka, kde 16 dětí a 5 dospělých žilo a
pracovalo v rámci soutěže o Cenu Brontosaura.
24.července prošel Libochovicemi ničivý přírodní živel v podobě velkých ledových krup a silného větru. To
vše od 19.00 do 22.00 hodiny. Nejdříve šly kroupy, které osekaly chmelnice a poškodily zeleninu a ovoce.
Druhá vlna přišla v pruhu o šíři 10 – 25 km od Evaně a Křesína na Libochovice, Slatinu, Radovesice,
Chotěšov a dále. Jen v JZD Radovesice poškodily kroupy a vítr zchodil na 45% (35 ha) chmelnic.
Tradiční Libochovická pouť se konala 13. – 14.srpna.
18.srpna pořádal Státní zámek koncert národního umělce Eduarda Hakena.
21.srpna zemřel ve věku 57.let básník a textař Pavel Kopta.
26.srpna se konala v Domově důchodců „druhá pouť“, obyvatelé domova, ale i veřejnost mohli navštívit řadu
stánků se suvenýry, textilem, pohledy a perníkem. Každý příchozí obdržel při vstupu do areálu domova pravý
pouťový koláč.
V září založila T.O.Bílý zajíc skupinu historického šermu LEPUS – družina pana Zbyňka Zajíce
z Házmburka.
V říjnu byla připravena projektová dokumentace na první stavbu I.etapy plynofikace města. Tato část měla
být realizována ve třech stavbách.
1.stavba ulice Máchova, Kaplířova, Vrchlického a náměstí Svobody – realizace rok 1989.
2.stavba ulice Revoluční, Leninova, Pokorného a Tyršova – realizace rok 1990.
3.stavba ulice Komenského, Fügnerova, Školní, Pionýrů a Kosmonautů – realizace rok 1991.
8.prosince byla započato se stavbou dalšího panelového domu v Revoluční ulici (naproti pivovaru). V domě
by mělo být 46 bytů. Jednalo se o družstevní výstavbu.
Ve dnech 8. – 18.prosince pořádal Domov důchodců v Libochovicích vánoční výstavu spojenou s výstavou
vyšívaných obrazů Olgy Menšíkové a vizovického pečiva Jiřiny Šustrové.
15.prosince schválila městská rada založení státního podniku s názvem Městský podnik služeb Libochovice.
V tomto roce byly dokončeny garáže a sklady MěNV a v ulicích Dimitrovově a Poděbradově byly započato
s budováním chodníků.
JZD Budoucnost mělo v tomto roce 414 členů, z toho 249 činných ve věku 35 – 40 let. Průměrná mzda na
jednoho pracovníka činila 3153 Kčs. Hospodařilo na 1946 ha půdy, z toho 1881 ha orné a zbytek pastviny.
JZD „25.únor“ Radovesice mělo v tomto roce 328 činných členů. Hospodařilo na 2800 ha půdy, z toho 2600
ha orné, ostatní pastviny. Produkce se zaměřovala na pěstování obilovin, cukrovky, chmele a krmných plodin.
Odchovalo na 5087 ks prasat a dojnic mělo 988 ks.

Služby občanů podle nařízení vlády č.154/82 Sb. v roce
1988:

Malířské a lakýrnické práce Josef Hammerschmied Poplze
Kamenosochařské práce Karel Gut Libochovice
Kadeřnické práce Dana Stránská Libochovice
Truhlářské práce Jan Werner Evaň
Zámečnické práce Josef Šnajdauf Chotěšov
Lakýrnické práce Josef Bažant Dubany
Činění kůží Jaroslav Ouřada Radovesice
Opravy a šití oděvů a prádla Milada Petráčková Dubany
Stříhání psů – pudlů Jitka Hampová Libochovice

Zastoupení plodin a chovaných zvířat JZD Budoucnost v roce
1988:

Obiloviny 848 ha Cukrovka 270 ha
Brambory 10ha Hrách 150 ha
Krmné plodiny 59 ha Cibule 5 ha
Užitkovost dojnic byla 4902 litru na dojnici.

Stav skotu a prasat:
Dojnice 1000 ks
Jalovice 120 ks
Prasnice 330 ks
Prasata 2700 ks
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1989
od 1.ledna začal pracovat Městský podnik služeb Libochovice.
3.ledna byly slavnostně předány do užívání školní šatny pro 24 tříd. Šatny postavil Stavební podnik za 2 roky
v celkovém nákladu 3 miliony korun.
Koncem měsíce ledna zasáhla Libochovice chřipková epidemie. V pátém týdnu roku bylo zaznamenáno na
2835 nových onemocnění a v týdnu šestém již 4471. Byl vydán zákaz návštěv na lůžkových odděleních
zdravotnických zařízení.
10.března se uskutečnilo první shromáždění pracujících státního podniku Městského podniku služeb. Za
účasti 57 zaměstnanců podniku byla zvolena rada a ředitel podniku. Tím se stal Václav Šifalda.
V únoru obnovila MO SPO v Poplzích po osmnácti letech tradiční „masopustní průvod maškar“. Průvod 110
masek sledovalo na 2000 diváků.
10.dubna byli přijati zasloužilí pionýrští pracovníci představiteli MěNV při příležitosti 40.výročí vzniku PO.
Předseda MěNV J.Christen poděkoval všem za záslužnou práci s dětmi a vyznamenal některé z nich:
J.Horkou, S.Kaloušovou, J.Brandejskou, J.Šmucarovou, J.Rauchovou, A.Kudrnovou, J.Hampovou, I.Elmana
a P.Nikla.
16.dubna se 201 závodníků sešlo na startu 14.ročníku Jarního běhu parkem

Městský podnik služeb Libochovice poskytoval
tyto služby:
opravy a údržba motorových vozidel včetně
servisu,
kamenosochařské práce,
výroba nábytku ze dřeva,
zakázkové šití oděvů,
klempířské a zámečnické práce,
elektroinstalatérské práce,
sklenářské práce a rámování,
malířské a lakýrnické práce,
nákladní doprava,
vnitřní obchod,
kosmetika a kadeřnictví,
stavební činnost.

22.dubna byla organizována celoměstská jarní směna na úklid
městského parku.
Prvomájových oslav se zúčastnilo na 3000 občanů.
6.května se odebral průvod za doprovodu kapely J.Vinše na hřbitov
sv.Vavřince, kde byly položeny věnce k pomníku Padlých bojovníků
za svobodu.
Večer byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen
XXXII.ročník Libochovického divadelního léta.
27.května projížděl Libochovicemi V.etapa Závodu míru mládeže.
3.června se konalo v sále SZK ROH slavnostní zakončení LDL.
Týž den pořádal Státní zámek dětský den s volným vstupem pro
všechny děti. Na nádvoří Scéna zahrála pohádku Královna
koloběžka, vystoupila SHŠ Golem a po celém parku probíhaly
soutěže a hry.
15.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 30.Purkyňův den.
V srpnu byla zahájena 1.stavba I.etapy plynofikace Libochovic.
17.listopadu se konal v Praze průvod ke dni studentstva. Při své cestě byl naveden příslušníky SNB na
Národní třídu, která byla neprodyšně uzavřena. Proti 2550 studentům stálo 1500 příslušníků SNB. Došlo
k potyčce, která odstartovala další sled událostí, významné nejen pro Libochovice a okolí, ale i pro celou
Československou socialistickou republiku.
18.listopadu vzniká v činoherním klubu v Praze volné sdružení nazvané Občanské fórum. V Libochovicích
vzniká OF o den později 19.listopadu. Mluvčím se stává Antonín Glanc.
20.listopadu vzrostlo napětí ve společnosti na takovou míru, že vznikají první velké demonstrace občanů po
celé republice. Vedení Komunistické strany absolutně nezvládalo situaci.
21.listopadu demonstruje na Václavském náměstí na 250.000 lidí. Do čela OF se staví Václav Havel.
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25.listopadu se na 750.000 lidí schází v Praze na Letné
27.listopadu byla vyhlášena generální stávka. V Libochovicích se stávkující sešli na parkovišti ČSAD.
4.prosince uspořádalo místní OF pochod Libochovicemi, aby tak vyjádřilo nespokojenost nad sestavenou
vládou ve prospěch Komunistů v poměru 15:5. Pochodu se zúčastnilo na 250 občanů.
6.prosince byly odzbrojeny Lidové milice.
7.prosince se sešel přípravný výbor Strany zelených.
9.prosince odstupuje dosavadní prezident ČSSR Gustáv Husák.
Ve dnech 26. – 27.prosince organizuje OF, Strana zelených a MěNV sbírku financí, oděvů, potravin a
lůžkovin na pomoc občanskou válkou zkoušeného Rumunska.
29.prosince se prezidentem ČSSR stává dramatik a spisovatel Václav Havel.
V tomto roce byla dokončena kanalizace v Jeronýmově ulici a rekonstrukce městské obřadní síně.

Výsledky voleb ze dne 22.března roku 1990:

předseda MěNV ing.Vítězslav Vacina bezpartijní
tajemník MěNV Pavel Česal ČSL
další členové:

PhDr.L.Pešek KSČ
Petr Marschall KSČ
Hana Nováková bezpartijní
Václav Starý KSČ
PhDr.A.Glanc bezpartijní
JUDr.M.Michaličková bezpartijní
Ladislav NovotnýSZ
Karel Novotný bezpartijní
J.Šifalda bezpartijní
A.Říha SZ
Neobsazeno ČSSD

1990
8.ledna se v Libochovicích konala okresní konference
Československé strany zemědělské. Předsedou byl zvolen
Jaroslav Vrba z Budyně a tajemníkem František Gruncl
z Libochovic.
10.ledna se konalo zasedání MěNV na kterém bylo rozhodnuto
rozšířit radu města o členy OF.
V lednu byly dány do užívání nové byty pro zaměstnance
Čížkovických cementáren a Bonexu a Kohinoru Budyně n/O.
28.února byli odvoláni ředitelé všech škol v republice a byly
vypsány konkurzy na uvolněná místa. Ředitelem školy byl zvolen
Josef Krob.
22.března došlo k reorganizaci MěNV. Poslanecký sbor byl
doplněn o 21 poslanců a potom 65 přítomných poslanců z 76 celkových zvolilo novou radu města.
V březnu byla zahájena přístavba Domova důchodců.
14.dubna byla na Státním zámku otevřena výstava narcisů a jarních cibulovin firmy Narcis Kladno.
30.dubna se konalo v městském parku pálení čarodějnic a postavy v pionýrském kroji.
1.máj probíhala dle uvážení občanů. Na náměstí se konaly koncerty hudebních souborů, stály tam stánky se
zbožím a občerstvením. Odpoledne sportovci připravili pro děti tradiční sportovní odpoledne.
Večer se v kině promítal trezorový film „Ucho“.
31.května bylo zahájeno s likvidací Městského podniku služeb.
V červnu se konaly první svobodné celostátní volby do Federálního shromáždění a ČNR.
7.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 31.Purkyňův den.
15.června byl slavnostně zakončen XXXIII.ročník LDL.
1.července se od MěNV Libochovice odpojily obce Radovesice, Žabovřesky, Chotěšov, Černiv, Evaň a
Horka.
Začátkem července nastupuje do zdejší duchovní správy salesiánský kněz P. Jan Křtitel Křížek z Kravař u
České Lípy, narozený 26.8. 1922.
23.července byla uvedena do provozu policejní služebna v 1.patře MěNV. Vedením služebny byl pověřen
kpt.J.Chlupsa.
V červenci pořádal nově vzniklý Bonsaj klub první výstavu bonsají na nádvoří Státního zámku
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v Libochovicích. Výstavu shlédlo na 3000 diváků.
V letních měsících byl opraven městský rozhlas, byla provedena kompletní elektroinstalace ve školní družině
(čp.10), byly zrekonstruovány místnosti odboru výstavby MěNV a byl opraven Mariánský sloup. Bylo
zahájeno s rekonstrukcí kaple sv.Vavřince.
1.září byla zahájena rekonstrukce staré budovy ZŠ. Díky tomu žáci opět jezdí do škol na Evani a Slatině.
V září došlo k velmi ostrému sporu, který musela řešit rada MěNV. Junák vedený svým mluvčím A.Glancem
vyslovil na Pionýrskou organizaci požadavek o odevzdání celého Pionýrského areálu. Do sporu se vložila
T.O.Bílý zajíc, která při prvním odevzdání majetku junákům přišla téměř o všechno. Velmi tvrdým přístupem
zabránil Bílý zajíc přehnanému požadavku a tím pomohl uspořádat rozložení dětských organizací v areále do
dalších let.
Výsledky z ustavující jednání MÚ z 5.prosince roku
1990:

Starosta města ing.Vítězslav Vacina
Zástupce starosty Karel Kalouš
Tajemník Pavel Česal
rada:

MUDr.J.Štekrt
L.Mrázek
A.Říha
L.Tlustý
L.Valeš

Svoji soukromou návštěvu na Státním zámku provedl Jan
Alexandr Herberstein, vnuk posledního majitele zámku a
Libochovického panství.
23.října byla obnovena TJ.Sokol. Starostou byl zvolen ak.sochař,
bývalý náčelník ZRTV Libochovice a dlouholetý cvičitel
M.Zentner.
V říjnu se několik názvů ulic vrací zpět na původní názvy z roku
1920: Ulice Dimitrovova se opět jmenuje Kaplířova, ulice
Sovětské armády se opět jmenuje Riegrova a ulice Kaplířově se
vrací název Luční.
24.listopadu proběhly komunální volby. Z 2640 voličů přišlo
k volebním urnám 2102 voličů, což je 79,6%.

Od listopadu byly zrušeny názvy Městský národní výbor a opět se používá Městský úřad MÚ.
5.prosince se konalo ustavující jednání MÚ.

1991
1.ledna pořádal Sokol tradiční novoroční pochod na Házmburk, kterého se zúčastnilo 40 členů.
16.ledna proběhlo jednání rady města, kde bylo mimo jiné rozhodnuto o zřízení soukromého knihkupectví v
přízemní části radnice. Prostory získala firma Altru S+G Biblio pánů Guta a Sivulky.
17.ledna otevřelo Zemědělské družstvo Libochovice v ulici Dr.Vacka novou mlékárnu, kde prodávalo mléko
od 20 vybraných dojnic.
30.ledna byla otevřena nová prodejna květin a zeleniny pí.Rosové na náměstí.
11.února byla otevřena prodejna květin pí.Anny Drobné (Anete) také na náměstí.
18.února byla v rohu náměstí otevřena průzkumová prodejna firmy Kovobel.
Půlnoc z 2. – na 3.března byla rozhodující pro sčítání lidu, domů a bytů.
Na počátku března se konal v Poplzích tradiční průvod masek.
Od poloviny března se hotel „Černý orel“ po mnoha letech opět dostal do soukromých rukou. Majitelem se
stal V.Točina. V hotelu proběhly nezbytné opravy vnitřních prostor a k rekonstrukci sociálního zařízení.
V hotelu bylo otevřeno 15 pokojů, restaurace s kuchyní a o víkendech Házmburská vinárna.
1.dubna vstoupila v platnost nová vyhláška o místních poplatcích. Za nepovolené skládky platil občan 10 Kčs
za každý m2 , ta samá suma byla stanovena za pronájem místa na stánek či atrakci. Poplatek ze psů starších 6
měsíců platil ten, kdo měl trvalé bydliště v Libochovicích, Poplzích a Dubanech. V Libochovicích byl
poplatek zvýšen na 200 Kčs v bytech a 100 Kčs v domech, v Poplzích a Dubanech 50 Kčs. Za každého
dalšího psa se poplatek zvýšil o 50%.
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Výsledky ze sčítání lidu, domů a bytů z 23.března roku 1991:

Děti 0 – 14 muži 1559 muži nad 60 ženy 1554 ženy nad
55
Libochovice 692 904 233 821 441
Dubany 26 44 21 40 34
Poplze 98 122 26 102 42

celkem 816 1070 280 963 517

V Libochovicích bylo celkem obyvatel 3092
V Dubanech bylo celkem obyvatel 165
V Poplzích bylo celkem obyvatel 390

Celkový počet obyvatel činil 3647.

Náboženství:
Bez vyznání 2057
Římskokatolická církev 1040
Řeckokatolická církev 2
Pravoslavná církev 3
Církev Československá husitská 116
Církev Českobratrská evangelická 43
Ostatní 4
Nezjištěno 382

Národnosti:
Česká 3521
Slovenská 78
Moravská 3
Romská 22
Německá 5

6.dubna zemřel ve věku 56.let spisovatel a
novinář Karel Misař.
15.dubna byla otevřena v ulici Dr.Vacka
reprezentační prodejna Deli.
Prvomájové oslavy se letos poprvé nekonaly.
Každá organizace oslavila Svátek práce po
svém.
V červnu byl Spolkem Českých lékařů v Ústí
n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti
slavnostně zahájen na Saturnově sále ve
Státním zámku 32.Purkyňův den.
9.června byl na náměstí otevřen krámeček
s punčochovým zbožím, kabelkami, pásky a
módními doplňky. Majitelkou byla
pí.Frélichová.
15.června byl slavnostně ukončen v SZK ROH
XXXIV.ročník LDL.
1.července zahájila provoz nová prodejna
vystavěná firmou Stavby a montáže Leník.
Majitelem se stal pan Škobis ze Slatiny a jeho
paní, podle které byla prodejna pojmenována –
Lada. Po krátké chvíli však prodejnu kupuje
pan Smrž z Libochovic.
Ve dnech 5. – 21.července proběhl na Státním
zámku II.ročník výstavy Bonsají. Výstava byla
již s mezinárodní účastí.
7.srpna zemřel ve věku 74.let MUDr.František
Černý, dlouholetý lékař v Libochovicích a
pracovník Červeného kříže.
9. – 11.srpna proběhla tradiční Libochovická
pouť. Ubilo atrakcí a přibilo stánků.

V srpnu ukončil svoji dlouholetou činnost Sdružený závodní klub ROH Libs Libochovice u Tří lip. Majitel –
Libochovická sklárna vyřešila vše velmi razantně. Veškeré zařízení prodala hluboko pod cenou. Zůstaly
pouze prázdné místnosti.
V srpnu byla otevřena a uvedena do provozu pekárna s prodejnou „Pekařství u kostela“ manželů Glancových,
kteří navázali na rodinnou tradici, která byla násilně přerušena v roce 1969. Další novou soukromou
prodejnou se stal Dům obuvi v Riegrově ulici. Emil Chromý také navázal na rodinnou tradici. Jeho otec a děd
byli obuvníci. Večerku otevřel v garáži svého domu pan Václav Melichar a nazval ji „Meli“.
Pan Ladislav Novotný z Družstevní ulice dne 6.září zdolal u Křesína 140 cm dlouhého a 22 kg těžkého
sumce. Souboj s velkou rybou trval půl hodiny.
V září může již polovina města využívat rozvodů plynu na topení.
1.listopadu otevřel p.František Lomič v Husově ulici v budově bývalé hrnčírny jeho otce, autoservis, který po
zrušení servisu u Duban provádí opravy Trabantů, Wartburgů a Barkasů. V servisu byli zaměstnáni 4
zaměstnanci.
Další opravny uvedli do života pan Šára v Havlíčkově ulici, pan Černý ve Vrchlického ulici a pan Mizera
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Ceny některých druhů potravin podle prodejen v roce 1991:
Prodejna mléko 1l máslo 250g chléb veka rýže 0,5kg cukr 1kg mouka hr.
Lada – p.Smrž 6,10 20, 8,60 17, 14,30 6,30
Pí Kročáková nám.5.k. 5,90 20, 8,80 19,20 14,90 6,90
Potraviny Rulfová 6,10 19,50 8,60 18, 14,20 6,40
Nák.středisko Jednota 6,20 19, 8,70 18,90 14,20 6,60
ZD Libochovice 5,50 19,
Občerstvení 19,30 8,70 20, 14,20 6,60
Potraviny Poděbradova 6,20 20,40 8,70 18,90 14,20 6,60
Meli pan Melichar 6,10 18, 8,60 18, 15, 6,50

v ulici Dr.Vacka.
V listopadu vznikl další nový obchod potravin. Na náměstí Svobody jej otevřela na místě, kde měl obchod
její otec pan Kotnaur, paní Marie Rulfová.
19.prosince vystoupili v Saturnově sále na Státním zámku členové souboru „Nálady“ z Mostu. Motivem
koncertu byly „České koledy“.
Městské zastupitelstvo odsouhlasilo odprodej domů čp.35 v ulici Dr.Vacka, čp.51 na náměstí 5.května a čp.52
také na náměstí (bývalá lékárna).
V prosinci vznikl v Libochovicích obecní živnostenský úřad, který vydává živnostenské listy pro oblast
Libochovicka fyzickým i právnickým osobám.
Příjmy z poplatků za vydávání živnostenských listů přecházejí do rozpočtu města.
9.prosince pořádal Domov důchodců tradiční vánoční výstavu, na které vystavoval své obrazy Miloš
Nesvadba.
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1992
V lednu bylo v I.patře Městského úřadu zřízeno registrační místo Kupónové privatizace. K 20.lednu zde bylo
registrováno na 2691 osob.
V lednu zakoupila firma CIV spol.s.r o. výrobnu infúzních roztoků a pokračovala v této výrobě.
3.února byla v objektu Pourovic truhlárny, nedaleko autobusového nádraží, otevřena nová trafika. Majitelkou
se stala J.Jahodová.
19.února byly prodány v prvním nabídkovém řízení Městského úřadu domy.
22.února byla na Městském úřadě v Libochovicích založena Purkyňova nadace. Do správy nadace byli
zvoleni: Dalibor Černý, PhDr.Ladislav Pešek, Lubomír Mrázek, Jaroslav Vrba a Alois Laube.
23.února se v hudebně ZŠ J.E.Purkyně konala I.výroční konference divadelního spolku Scéna, na které byla
předsedkyní spolku zvolena ing.Alena Burdová.
13.března otvírá paní Marie Šípová po více než 45 letech restauraci Říp v ulici Dr.Vacka.
18.března ustavili starostové libochovického regionu zájmové sdružení starostů. Předsedou se stal p.Jaroslav
Vrba, starosta OÚ Budyně n/O. Sdružení zahrnuje obce: Libochovice, Žabovřesky, Radovesice, Budyně n/O.,
Martiněves, Mšené – lázně, Evaň, Peruc, Koštice, Křesín, Klapý, Lkáň, Sedlec, Slatina, Černiv a Chotěšov.
V březnu byla založena v Pivovarské ulici firma Pour – zhotovování klíčů, broušení pil. V ulici Dr.Vacka
otevřena prodejna knih, hodin a tiskopisů paní Danuše Schönfeldové.
18.dubna se v Saturnově sále na Státním zámku konalo slavnostní shromáždění k založení Purkyňovy nadace,
kterého se mimo jiné zúčastnil i Jiří Herberstein s chotí.
Rok vydržela prodejna nábytku Kovobel. 6.dubna se v těch samých místnostech zabydlila firma Helimex,
pánů Hejny a Leitnera, která se specializovala na prodej elektroniky.
30.dubna byla rozpuštěna Strana zelených v Libochovicích. Důvodem ukončení činnosti byla politická
orientace strany do leva.
21.května byl slavnostně zahájen XXXV.ročník Libochovického divadelního léta.
Díky nabídce Domova důchodců pod vedením paní Stožické a OÚ Klapý se divadelní představení odehrávaly
v sálečku Domova důchodců a v kulturním domě v Klapém.
V červnu byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 33.Purkyňův den.
5. – 6.června se konaly volby do Federálního shromáždění a České národní rady.
13.června byl slavnostně ukončen XXXV.ročník LDL.
4.července byl v prostorách Státního zámku zahájen již III.ročník výstavy Bonsaí, kterou pořádá Bonsai klub
Libochovice.
Tradiční Libochovická pouť připadla na 15. – 16.srpna.
16.srpna byla slavnostně otevřena zcela zrekonstruovaná kaple sv.Vavřince na Městském hřbitově.
V srpnu otevřel pan Alois Korous v domě, kde jeho otec vlastnil hospodu, obchod s průmyslovým zbožím.
Další prodejnu potravin si v Žižkově ulici otevřela rodina Hájkových.
1.září byla dána do užívání zrekonstruovaná budova staré školy. Tímto dnem se všechny třídy učí v jedné
budově. Skončilo tak třicetileté dojíždění do náhradních tříd.
27.září se ujal zdejší duchovní správy P. Jiří Volevský narozen 16.6.1965, syn lékařky z Liberce.
V září byla otevřena prodejna textilu v ulici Dr.Vacka „Marcela“ paní Strunečkové, v téže ulici byl otevřen
Trumf Bazar. Ovoce a zelenina pana Krejného v Tyršově ulici změnila majitele. Tím se stal Antonín Říha.
Sortiment zůstal stejný.
V září probíhala rekonstrukce sousoší pod zámkem.
13.října byla na nábřeží u zátoky pod zámkem instalována kopie sochy sv.Josefa, kterou provedli ak.sochařka
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Taťána Konstantinová a ak.sochař Jiří Novák. Téhož dne bylo rozebráno torzo kříže na téže lokalitě, jehož
kopii prováděl ak.sochař M.Zentner.
17.října se v městském kině konalo veřejné projednávání komplexní studie památek a životního prostředí,
kterou zpracoval pro Purkyňovu nadaci, RNDr.Jan Marek, Csc.
Na podzim pořádala trampská osada Bílý zajíc 1.ročník oblastního kola dětské trampské písně „Brána“.
Desítce soutěžících drželo palce a tleskalo na 70 diváků. Soutěž proběhla v SZK ROH.
V pondělí 19.listopadu vyjmuli pánové J.Krob, ředitel ZŠ a M.Michalička, zástupce ředitele ZŠ ze základního
kamene plechovou schránku opatřenou datem založení školy 20.6.1892.
V tomto roce byl panu Pavlu Hrdinovi navrácen v restituci rodinný majetek – bývalý pivovar. Vznikem
společnosti pivovar Hrdina spol.s.r o. a došlo k pokusu o znovurozjetí výroby piva. Zůstalo však pouze při
pokusu.

1993
1.ledna přestal existovat společný stát Čechů a Slováků. Po 74 letech, 2 měsících a 3 dnech vznikla
samostatná Česká republika.
Téhož dne se ZŠ J.E.Purkyně stala samostatně hospodařící organizací.
Na konci ledna byla do kaple sv.Vavřince nainstalován originál sochy Lazara Widmana sv.Josef s Ježíškem,
kterou rekonstruoval ak.sochař M.Zentner.
3.března prodalo městské zastupitelstvo budovu nové hasičské zbrojnice v dražbě paní Kuchové a firmě Sklo
Servis s.r.o. za 4.650.000 Kč.
8.března byla v průjezdu radnice otevřena nová prodejna Zlatnictví.
15.března byla v budově radnice otevřena pobočka Úřadu práce. Jejím ředitelem se stal p.Emil Rulf, tajemník
obecního úřadu v Radovesicích.
29.března zahájila svoji činnost v Libochovicích Všeobecná zdravotní pojišťovna.
V domě čp.61 v Riegrově ulici, kde se od roku 1896 a do roku 1956 pekl a prodával chléb, prodejna patřila
rodu Cimermanů (Zimmermannů), otevřela paní M.Glancová filiálku „Pekařství u kostela“.
V dubnu byl zprivatizován Společný zemědělský podnik (sušička) a tranformoval se na akciovou společnost
Granulex. Ředitelem podniku se stal ing.Jaroslav Průcha. Výrobní program zůstal téměř nezměněn.
20.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXXVI.ročník Libochovického
divadelního léta.
Ve dnech 28. – 30.května se konala oslava stého výročí postavení Základní školy v Libochovicích.
V květnu byla Hasičskému sboru v Libochovicích předána k užívání zrekonstruovaná hasičská zbrojnice.
T.O.Bílý zajíc pořádal na konci května na nádvoří Státního zámku 2.ročník oblastního kola dětské trampské
písně „Brána“. Akci shlédlo na 300 diváků.
9.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 34.Purkyňův den.
18.června byl slavnostně zakončen XXXVI.ročník LDL.
V červnu byla znovu otevřena restaurace Zámecký šenk, který zakoupil ZEPOS Radovesice (bývalé JZD).
22.července zemřel ve věku 76.let bývalý správce Křenkova krajinského muzea, historik a dopisovatel AV
pan Václav Pavlík.
V červenci se na nádvoří Státního zámku konala již čtvrtá výstava Bonsaí, kterou pořádal Bonsai klub
Libochovice.
1.září byla slavnostně otevřena Rodinná škola v budově bývalého okresního soudu čp.10, na náměstí
5.května. Budova – bývalá družina a školní jídelna – byla zrekonstruována v částce 1 milion korun. Třídním
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učitelem byl Mgr.Nýdr a v prvním školním roce učil 29 žákyň.
29.září navštívil Libochovice a místní ZŠ Jiří z Herbersteina se svým synovcem, který je přímým potomkem
Bedřicha z Herbersteina. Do školy dovezl dárky pro výuku anglického a německého jazyka a městu slíbil dar
v podobě 100.000 šilinků na rozvoj města.
V listopadu byla otevřena učňovská restaurace UNO. Zřizovatelem učňovské školy je stále Jednota Roudnice
n/L.
29.prosince byla slavnostně otevřena a dána do užívání přístavba Domova důchodců. Přístavba byla řešena do
4 pavilónů s 1 – 2 lůžkovými pokoji, rehabilitačním oddělením, koupelnou se švédskou vanou, kavárničkou,
společenskou místností, služebními místnostmi, prostornou jídelnou, tělocvičnou a kaplí. Přistavěna byla i
plynová kotelna. Náklady na výstavbu dosáhly 42 milionů korun.
V prosinci byl ve Vrchlického ulici otevřen Pneuservis a autopotřeby J.Černý – L.Kučera.
Koncem roku byla v Libochovicích míra nezaměstnanosti pod 1,5%.

Ceny některých druhů potravin
v Libochovicích v roce 1993:

Rohlík 1ks 1,
Čerstvé máslo 250g 19,50
Mléko obyčejné 1L 8,20
Vejce 1ks 2,
Cukr krystal 1 kg 16,50
Ocet 1L 10,50
Sůl 1kg 6,10
Hrubá mouka 1 kg 8,80
Fernet stock 1/2 l 87,
Matonka 0,7l 4,
Pomeranče 1kg 27,
Cibule 1kg 8,
Česnek 1kg 65,
Vepřová kýta 1kg 83,
Syrové sádlo 1kg 17,

1994
19.února se konal v Poplzích tradiční masopustní průvod. Přihlíželo na
500.diváků.
V březnu byla přestěhována služebna policie ČR do 1.patra budovy
bývalé mateřské školy.
3.března byl na náměstí 5.května vedle prodejny Lotos otevřen krámek
ALFA – půjčovna videokazet a sportovní oděvy.
Na náměstí Svobody byla otevřena agentura CONNEL právnické
služby .
15.března byla v bývalé služebně policie v budově MěÚ otevřena
pobočka Úřadu práce.
Ve dnech 1. – 4.dubna pořádala v dětském areále T.O.Bílý zajíc oslavu
jara – Jarní slavnosti, kterých se zúčastnilo na 100 dětí.
Poslední dubnovou neděli pořádalo v dětském areále středisko Junáka závody „O vlajku náčelníka“ a „O
totem náčelníka“. Zúčastnili se oddíly z Litoměřic, Lovosic, Roudnice a Terezína.
V květnu byl, v prvním patře bývalého nákupního střediska Jednoty v Riegrově ulici firmou CREDOX
spol.s.r o., otevřen Disco Club.
8.května pořádal Fotbalový klub tradiční zábavné odpoledne pro děti.
28.května pořádala T.O.Bílý zajíc 3.ročník oblastního kola dětské trampské písně „Brána“ na nádvoří
Státního zámku. Soutěž shlédlo na 400 diváků.
7.června byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXXVII.ročník Libochovického
divadelního léta.
16.června byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 35.Purkyňův den.
25.června se konalo slavnostní zakončení XXXVII.ročníku LDL.
2.července se na nádvoří Státního zámku konal již 5.ročník výstavy Bonsaí, pořádané to každoročně Bonsai
klubem Libochovice.
Tradiční Libochovická pouť, která kromě atrakcí byla „kvalitně“ zásobována prodejci vietnamského původu,
se konala ve dnech 13. – 14.srpna. Chovatelé pořádali svoji výstavu, bez které si pouť již nedovedeme
představit.
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20.srpna byla na zámku pořádána výstava psůAkita – Inu, kterou pořádal AkitaInu klub ČR.
V srpnu byla v ulici Dr.Vacka otevřena nová prodejna Spotřební zboží – REKO pana Mošničky.
1.září byla v bývalé prodejně Lada po úpravách otevřena nová školní jídelna, která byla v těsném sousedství
školy a tím dotváří celý školní komplex.
Ve dnech 23. – 25.září uspořádala T.O.Bílý zajíc již čtvrtý ročník Podzimních slavností. Na 200 dětí si hrálo a
soutěžilo o pěkné ceny.
27.září rozhodl odvolávací soud v Praze, že Janu Alexandru z Herbersteina nebude vydán rodinný majetek o
který žádal v restituci. Majetek byl zkonfiskován podle Benešových dekretů.
Ve dnech 16. – 20.listopadu se Rádobydivadlo Klapý pod vedením L.Valeše zúčastnilo mezinárodní přehlídky
ochotnických souborů v Německu.
18. – 19.listopadu se konaly komunální volby. Ze 2791 zapsaných voličů se jich zúčastnilo 1934, což bylo
69,3%.
Zvítězila strana ODS s 40% hlasů, druhá byla KSČM s 26,7% hlasů, třetí KDUČSL s 20% hlasů a poslední
ČSSD s 13,3% hlasů.
Výsledky volby městského zastupitelstva ze
30.listopadu 1994:

starosta města – Jiří Rezek
místostarosta – JUDr.Milena Michaličková
členové městské rady:
Ladislav Valeš,
Vlasta Vačiljová,
Antonín Říha.

30.listopadu se v městském kině konala ustavující schůze nově zvoleného
městského zastupitelstva.
Počátkem prosince byla nákladem asi půl milionu zrekonstruovaná
bývalá školní jídelna v domě čp.10 – Rodinná škola. Ta rekonstrukcí
získala novou odbornou pracovnu – cvičnou kuchyni.
Ve dnech 11. – 18.prosince se na Státním zámku konala prodejní výstava
s názvem „Vánoční inspirace“. Výstavu pořádala firma Anette paní
Drobné z Klapého. Návštěvníci mohli shlédnout a zakoupit živé a sušené
květiny, proutěné zboží, keramiku, sklo, svícny a adventní věnce.
Výstava byla již pátou v pořadí a jistě nebyla poslední.

19.prosince se v Saturnově sále na Státním zámku konal vánoční koncert skupiny Nálady z Mostu.
V tomto roce bylo započato se stavbou nového plaveckého bazénu, který bude postaven jako přístavba ke
staré budově Domova důchodců. Stavbou se zabývá stavební firma Leník.
Nezaměstnanost na Libochovicku činila 400 uchazečů o práci.
V tomto roce bylo v Libochovicích registrováno na 335 podnikatelů.

1995
Na počátku ledna bylo upraveno placení za svoz tuhých domovních odpadů. Namísto jednorázové platby na
konci roku byl svoz vyřešen zakoupením visačky, kterou si zájemce o vyvezení popelnice zavěsil na
popelnici. Obsluha popelářského vozu visačku odtrhne a popelnici vyveze. Visačka stála 21,30 Kč.
25.února proběhl v Poplzích tradiční masopustní rej.
5.dubna byly na náměstí Svobody otevřeny dva nové obchody. Levné psací stroje a keramika pana Škorpy a
Barva a laky pana Šafránka ml.
12.dubna proběhl v Saturnově sále na Státním zámku koncert žáků ZUŠ.
4.května se v Saturnově sále na Státním zámku konal vzpomínkový večer k 50.výročí ukončení II.světové
války. Celý večer připravil pan Lubomír Mrázek a MěÚ Libochovice.
V dubnu byl finanční úřad Libochovice přestěhován do nově zrekonstruovaných místností v domě čp.50.
rekonstrukce domu přišla na 2.682.030 Kč.
6.května pořádali MO Českého rybářského svazu a T.O.Bílý zajíc místní kolo rybářské soutěže „Zlatá udice“
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pro děti z Libochovic, Děčan a Koštic.
7.května pořádali organizace Fotbalový klub, oddíl aerobiku a T.O.Bílý zajíc odpoledne her, soutěží a zábav,
kterých se zúčastnilo na 400 dětí.
9.května byla slavnostně otevřena rekonstruovaná pošta v Libochovicích. Město vynaložilo na rekonstrukci
1,35 milionu korun.
13.května se na nádvoří Státního zámku konal 2.ročník celostátní výstavy psů AkitaInu. Pohár Vítěz
Libochovic obdržel z rukou starosty J.Rezka chovatel fenky Akiro Bezky, Josef Khyn.
27.května se na nádvoří Státního zámku konal 4.ročník oblastního kola dětské trampské písně Brána,
pořádaného místní T.O.Bílý zajíc.
V červnu se Rádobydivadlo Klapý zúčastnilo soutěžní přehlídky ochotnických souborů v Josefově Dole.
Porota rozhodla, že na celostátní přehlídku venkovských souborů pojede právě Rádobydivadlo.
V červnu byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 36.Purkyňův den.
2.června byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXXVIII.ročník Libochovického
divadelního léta.
23.června byl slavnostně zakončen XXXVIII.ročník LDL.
V červenci byla otevřena v bývalé prodejně potravin „U Hájků“, nová prodejna Punčochového a koženého
zboží pražské firmy REVOSTA.s.r.o.
4.července se konala již pravidelná, již šestá, výstava bonsaí na nádvoří Státního zámku. Výstavu pořádal
Bonsai klub Libochovice.
V srpnu oznámil Telecom, že ruší provoz rozhlasu po drátě a to z ekonomických důvodů.
3.srpna bylo u zátoky pod zámkem pomocí jeřábu instalováno sousoší Kalvárie. Ak.sochař M.Zentner
vytvořil podle starých snímků a zbytků sousoší zcela novou kopii.
8.srpna se Rádobydivadlo Klapý zúčastnilo mezinárodního festivalu Bílá paní 95 v Estonském Haapsalu.
Ve dnech 11. – 13.srpna se konala tradiční Svatovavřinecká pouť se vším co k ní patřilo, atrakce, sladkosti,
Vietnamci a výstava chovatelů.
11.srpna byla na náměstí Svobody po zrušené agentuře CONELL otevřena nová prodejna Proutěného zboží
pana Zámostného.
8.prosince byla na zámku zahájena 2.prodejní výstava Vánoční inspirace pořádaná firmou Anette paní Drobné
z Klapého.
15.prosince byl, za účasti přednosty okresního úřadu Josefa Pola a představitelů města Libochovice,
slavnostně otevřen rehabilitační bazén, který byl vybudován v suterénu staré budovy Domova důchodců
firmou montáže Leník za 13.měsíců v nákladech 15 milionů korun. Bazén má rozměry 15x7,5 metru a
hloubku 1,57 metru. Na střeše budovy je terasa, která je po celé jedné straně prosklená a druhou stranou
sousedí se zimní zahradou. Pro malé děti je k dispozici brouzdaliště a součástí jsou i sprchy a ohřívárna.
15.prosince pořádal Státní zámek koncert souboru Nálady z Mostu na téma České vánoce.
Nezaměstnanost na Libochovicku činila v tomto roce 6,24%, tj. nejvyšší v Litoměřickém okrese.
Počet obyvatel v Libochovicích činil 3709.

1996
1.ledna převzalo město od Okresního ústavu sociálních služeb v Lovosicích veškerou pečovatelskou službu.
26.ledna se Rádobydivadlo Klapý zúčastnilo divadelní přehlídky v Turnově „Modrý kocour 96“ hrou Ukrutný
Lorco, Corridou voníš… .
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26.února byla pošta v Libochovicích vybavena počítači.
V únoru byl v Riegrově ulici vedle bývalého obchodního domu otevřen obchod s hračkami a kosmetikou.
2.března se v Poplzích konal tradiční masopustní průvod.
5.března se stal duchovním správcem P. Józef Walenty SZELIGA.
11.dubna obdržela TJ.Sokol rozhodnutí okresního soudu v Litoměřicích o navrácení majetku. Jednalo se o
celý areál Sokolovny i s jeho přístavbami. Odpůrce BC Libochovice zastoupený prezidentem basketbalového
klubu se proti rozsudku odvolal.
Díky iniciativě kronikáře města J.Kroba byla vypátrána a do Libochovic v dubnu vrácena Návštěvní kniha
Herbersteinské vodní elektrárny, která byla pečlivě vedena od roku 1900 do roku 1949.
Počátkem května uspořádal Bonsai klub Libochovice tématický zájezd do Německa, Švýcarska,
Lichtenštejnska a Itálie.
24.května oslavila Sokolská župa Podřipská 110.výročí založení Sokola Házmburského výstupem na hrad
Házmburk.
25.května se v zámecké zahradě konal 3.ročník klubové výstavy japonského plemena psůAkita Inu.
29.května byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XXXIX.ročník Libochovického
divadelního léta.
9.června pořádal Fotbalový klub tradiční dětský den.
V červnu byl Spolkem Českých lékařů v Ústí n/L za účasti prezídia Čsl.lékařské společnosti slavnostně
zahájen na Saturnově sále ve Státním zámku 37.Purkyňův den.
13.června pořádali žáci ZUŠ na Státním zámku závěrečný koncert pro rodiče a hosty.
22.června byl v Saturnově sále na zámku slavnostně ukončen XXXIX.ročník LDL.
4.července zahájila choť čínského velvyslance Yan Penga 7.ročník výstavy Bonsai 96 na nádvoří Státního
zámku, pořádaného Bonsai klubem Libochovice.
V červenci bylo započato s plynofikací Poplz.
V září bylo započato s úpravami komunikací v ulicích Poděbradova, Táboritská, Kerkova nábřeží,
Pokorného, Komenského, Fügnerova a u železničních přejezdů. Na financování se podílejí Severočeské
vodovody a kanalizace (za opravy při poruchách na rozvodech) a firma Khyn a Šafránek (za propadlé výkopy
po plynofikaci).
Nové chodníky ze zámkové dlažby byly vybudovány v Čechově ulici a na náměstí Svobody.
Nová komunikace byla zhotovena ve Školní ulici a při té příležitosti byl vyasfaltován i školní dvůr.
V září se uskutečnil 1.ročník poháru Libochovic v basketbale žen.
1.října byla uvedena do provozu restaurace „U kostela“ M.Chvapilové. na náměstí 5.května byly otevřeny
prodejny dámské konfekce a kožené galanterie a vedle sklo a porcelán.
7.prosince se v Domově důchodců konaly oslavy 70.výročí vzniku divadelního spolku SCÉNA Libochovice.
Oslav se zúčastnilo na 100 osob. Scéna vydala ke svému výročí divadelní Almanach.
V tomto roce žilo v Libochovicích 3728 obyvatel.
Nezaměstnanost v Libochovicích činila v tomto roce 7.56%.
V tomto roce byl v březnu do knihovny zakoupen počítač a do konce roku bylo zpracováno více než 8 500
titulů.Půjčování probíhalo i nadále 4 dny v týdnu.Knihovnu navštívilo 4731 čtenářů, kteří si vypůjčili 22864
titulů.Knihovna odebírá 24 časopisů.
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1997
V domě č.p.222 v Čechové ulici byla v únoru otevřena nová
provozovna Salon Eva je to staronová sběrna oděvů pro novou
čistírnu v Roudnici n.L.
10.února byla za účasti starosty p.Jiřího Rezka,ředitele pobočky
v Roudnici n.L. JUDr.J.Rajniše i zástupců firem,které se na
rekonstrukci podíleli, uvedena do provozu Česká spořitelna,která
prošla celkovou rekonstrukcí. Rekonstrukci provedla místní
firma Leník,Stavby a montáže.
7.dubna byla v Základní škole J.E.Purkyně slavnostně otevřena
počítačová učebna.10 počítačů PC Pentium.
16.dubna,pořádala Základní umělecká škola v městském kině
jarní koncert.Více než stovka diváků nešetřila potleskem. Mezi
účinkujícími byli i okresní vítězové Z. Pavlovský, K.Christenová
a J.Vágner.
Koncem května byl ve spořitelně instalován první bankomat v
Libochovicích.
Česká lékařská společnost J. E.Purkyně, dne 28.5. Purkyňův
den, kterého se zúčastnilo asi sto alergologů z celé České
republiky. Letošní Purkyňovu cenu obdržel MUDr.Josef Liška z
Prahy.
V kostele Všech svatých se 2.června sloužila mše svatá. Sloužil
ji generální vikář mons.Karel Havelka u příležitosti přivezení
ostatků sv.Vojtěcha, prvního českého pražského biskupa, do
Libochovic. Kostel byl zcela zaplněn věřícími a hosty.
18.června pořádala Základní umělecká kola veřejný koncert
svých žáků na nádvoří Státního zámku.
Osmý ročník výstavy Bonsai '97 připravili pořadatelé, místní
Bonsai klub, na 3. a 13.července. Na výstavě se představilo
všech 25 členů spolku.
V červenci se Městu podařilo získat dotaci 1 milion 920 tisíc
korun na výstavbu dalších malometrážních bytů. Půdní vestavby
se budou provádět v Revoluční ulici v č.p.706 a707.
V srpnu rozkopal SPT Telecom chodníky na severní a západní
straně náměstí a přilehlé ulice ve městě ve směru od Duban na
Radovesice. Do výkopu byly položeny telefonní kabely a to jak
dálkové,tak i místní telefonní sít' a kabely silové.
7. srpna přepadla trojice Ukrajinců místní pobočku Komerční
banky. Maskovaní lupiči z Ukrajiny však nevyvedli člena
bezpečnostní služby, pana Kokeše, z míry. Než se zakuklenci
rozkoukali,vyrazil je z peněžního ústavu. Nastala přestřelka.
Člen ochranky je raněn (průstřel hýždě), ale ještě stačil prostřelit
pneumatiku kradené černé Audi s bulharskou poznávací
značkou. Na místo přijíždí policie,dva lupiči skáčou do auta a

V roce 1996 měly Libochovice 3728 obyvatel,
z toho:
1800 mužů (průměrný věk 37,4 roku
1928 žen (prům.věk 41,0 roku)
Jednotlivé části:
Dubany 168 obyvatel,
z toho
94 mužů (prům.37,7 roku)
74 žen (prům.věk 47,0 roku)
Poplze 416 obyvatel,
z toho
206 mužů (prům.33,5 roků)
210 žen (prům.věk 34, 8 roku)
Libochovice 3139 obyvatel,
z toho
1495 mužů (prům.37,7)
1644 žen (prům.věk 41,5 roku).
Věková struktura  nejpočetnější skupina
Libochovice muži 2130 roků ženy 2130 roků
Dubany muži 1120 roků ženy 6170 roků
Poplze muži 4150 roků ženy 4150 roků
Celé město muži 4150 roků ženy 2130 roků
Průměrný věk obyvatel
část obce kategorie počet prům.věk
Dubany muži 77 49,0

chlapci 17 9, 8
ženy 64 53,3
dívky 10 9,6

Libochovice muži 1224 44,2
chlapci 272 8,7
ženy 1376 44,2
dívky 268 9,4

Poplze muži 159 40,5
chlapci 47 9, 5
ženy 166 33,5
dívky 44 7,4

Zemřelí v roce 1996
Celkem 55,z toho
Libochovice 20,
domov důchodců 25,
Dubany 6
Poplze 4
Narození 29
Uzavření manželství:99,z toho
19 MěÚ,
80 zámek,
0 kostel
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ujíždějí pryč,třetí zahodí pistoli a prchá.Je však sestřelen při překonávání plotu a zajat.Policie nasazuje
vrtulník, je provedena uzávěra a asi za hodinu je černé Audi nalezeno opuštěné u Kostelce n.Ohří.Po dalších
dvou banditech se však slehla zem.
6.srpna kolem poledne se občanům naskytla nezvyklá podívaná.Nad hlavami se jim snášela pískovcová socha
P. Marie ,aby byla poté osazena na vrchol sloupu na západní straně náměstí. Tato socha zde odolávala po
staletí nepřízni počasí. Kopii podle modelu vytesal akademický sochař Jiří Novák na své zahradě na Hrubé
skále v Českém ráji. Původní socha byla opravena a umístěna v kostele sv.Vavřince.
Jako každý rok proběhla v Libochovicích tradiční,Vavřinecká pouť od 8.do 10.srpna.
Prodejnu Cyklo hobby na náměstí 5.května navštívil v noci z 11.na 12.srpna zloděj. Podle prodavačky paní
Petry Viktorinové zhruba kolem půl jedné v noci rozbil kamenem výlohu s rybářskými potřebami, vybral si
náčiní a zmizel.
1.září převzaly České cihelny a panelárny a.s. provoz celého podniku,do kterého dosadily již v červnu svého
ředitele Ing.Zdeňka Fröhlicha z Libochovic.Ten připravuje převzetí cihelny a zároveň pracuje jako styčný bod
mezi Liboporem s r.o.,v likvidaci a budoucím vlastníkem.
8.září, zavítal do Libochovic pan Emil Aron Wisberger, který žije v Izraeli. Rodák z Libochovic shlédl
zdevastovaný židovský hřbitov a marně pátral po židovské synagoze,která byla v 80.letech zbourána.
11.září, zahájil Domov důchodců novou tradici. První sportovní hry seniorů měly mezi účastníky velký
úspěch. Na hry se dostavilo téměř 160 seniorů z Libochovic, Ústí n.L. Roudnice n.L., Dobětic, Bystřan a
Čížkovic. Staří spoluobčané si mohly vybrat z těchto disciplín: kuželky, šipky, šule, hod na cíl, hod na koš,
šachy, minigolf a dáma. Celá akce byla zahájena vystoupením mažoretek ze Štětí, po celý den bylo zdarma
podáváno občerstvení, pivo, buřty, jednohubky a domácí koláčky.
Soutěžícím vyhrávaly dvě kapely, byla připravena výstava bonsají, ohlas sklidila i módní přehlídka z
vlastnoručně vyrobených modelů. Nejstarší soutěžící, paní Anna Svobodová, byla ročník 1899. Na závěr

Libochovice pohled přes zátoku 1996
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obdržel každý soutěžící malou skleničku na památku, výrobek místní sklárny.
V objektu truhlárny „U Pourů" byla koncem září otevřena další prodejna. Po tabáku, který zde funguje
několik let, byl zahájen prodej prádla. Nabídku tvoří především prádlo pro ženy, ale i pro muže.
10.listopadu, byl v Libochovicích otevřen další podnik, restaurace. V Purkyňově ulici č.p.l l,v objektu hotelu
Zlatý zajíc pana Chvapila byla opět otevřena kvalitní restaurace.Nájemcem je pan Marek Dětínský z
Brozan,který má hotelovou školu.
Členové divadelního souboru Scéna se sešli 20.prosince v budově Základní školy J.E.Purkyně na své členské
schůzi. Na závěr byla provedena volba nového prezidenta Scény. Zvolen byl pan Jaromír Holfeuer.
Ing.Burdová poděkovala odstupujícímu prezidentovi za jeho práci a zejména za jeho přínos při přípravě a
realizaci Libochovického divadelního léta.
Zámek Libochovice,firma Anette Klapý a Střední odborná škola Libochovice uspořádaly ve dnech 9. 
17.prosince v prostorách zámku Vánoční výstavu. Sklo servis pana Jaroslava Kucha zapůjčil porcelánové
servisy a potřebné sklo, firma Haris s r.o. z Úštěka vybavila výstavu nábytkem a dalšími doplňky.
V tomto roce žilo v Libochovicích na 3745 obyvatel.
Ke konci roku činila míra nezaměstnanosti na libochovicku 10,54%.

1998
10.února,byl demontován v Pivovarské ulici nefunkční komín bývalé kotelny,která vytápěla bytovky v
Revoluční ulici a Pečovatelský dům. Z Chemických závodů Litvínov přijel jeřáb o nosnosti 80 tun a firma
BŽM Děčín dodala plošinu s dostupem 27m. Pro představu: horní díl komína měl hmotnost 1,7 tuny.
Výstavba kotelny byla zahájena v lednu 1982, stejně jako výstavba bytovek. Protože docházelo při transportu
tepla k obrovským tepelným ztrátám, byla vyřazena z provozu a bytovky jsou vytápěny menšími
kotelnami,instalovanými v samotných objektech.
Výběrové řízení,které vyhlásila městská rada na provoz rychlého občerstvení na libochovickém náměstí
skončilo v únoru. Vyhrál je pan Križan, který provozoval restauraci Jägerhaus  myslivnu v Poplzích.
Záměrem městské rady bylo, aby např.lidé,čekající na spoj, nebo byli u lékaře, měli možnost se někde rychle
a levně najíst. Proto v domě č.p.50, který je majetkem města, bylo místo prodejny Lotos vybudováno toto
potřebné a chybějící zařízení.
V březnu vysázeli pracovníci údržby města v městském parku více než 300 nových stromků. Jednalo se o
javory, jasany, lípy, duby, smuteční vrby a asi 100 keřů. Některé stromky byly krátce po výsadbě vytrženy a
přelomeny.
8.dubna se nebe zatáhlo, vál prudký vítr a unášel s sebou částečky země z polí spolu se semeny obilí. Řidiči
jezdili se zapnutými světly krokem, příkopy u silnic se plnily navátou hlínou a zemědělci přemýšleli o tom,
kolik je bude stát nové semeno. Scelování poli z doby kolektivizace, doprovázené likvidací remízků a
větrolamů, přineslo své „ovoce". Po této smršti se dostavili úředníci z ministerstva zemědělství a dali příslib
jednoho milionu korun jako pomoc na výsadbu nových stromů a další obnovu krajiny.
Po letech byl o Velikonocích, 11.dubna, opět otevřen oblíbený hostinec, který je neodmyslitelně spjat s
dějinami města. Zelenou horu, jak se dříve Černý orel nazýval, měl pronajatou děd J.E.Purkyně, Kašpar, spal
v ní Kryštof Zajíc z Hazmburka, od roku 1700 byl Černý orel radnicí. Největší rozkvět zažil za první
republiky, kdy byl přestavěn, bylo zbudováno ústřední topení,vystavěno druhé patro. Po listopadu 1989 byl
vrácen v restituci paní Dagmar Němcové, která prodala hotel V.Točinovi, který ho prodal obratem Tercieru a
zmíněná společnost ho uzavřela a nechala svému osudu. Od ní odkoupili objekt manželé Papíkovi z Prahy,
kteří ho dali do potřebného stavu a otevřeli.
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Na nádvoří Státního zámku soutěžili v sobotu 23.května mladí muzikanti pěti okresů v oblastním kole dětské
trampské písně Brána 98, kterou tradičně pořádala T.O.Bílý zajíc.
Květinářskoaranžérská firma Anette otevřela 30.května ve své prodejně, na náměstí č.p.59, květinovou
čajovnu.
31.května by1 zahájen 41.ročník Libochovického divadelního léta. V 16,30 byla vernisáž výstavy z díla
básníka a textaře Pavla Kopty ve výstavní síni zámku a od 18,00 v Saturnově sále ochotníci Scény
Libochovice uvedli literární pásmo z tvorby Josefa Kopty a jeho synů. Na závěr večera vystoupil Jiří Suchý,
Jiří Datel Novotný a Václav Kopta, vnuk spisovateleherec a hudebník.
Růža je název nové prodejny na nám.Svobody, která byla otevřena v červnu. Tam, kde se ještě nedávno
prodávaly výrobky z proutí, můžete zakoupit vše potřebné pro malé děti. Kromě širokého sortimentu
kojeneckého zboží tu prodávají ložní prádlo a kočárky. Prodejna byla majetkem L.Žákové a J.Růzhy.
2.ročník turnaje ve streetballu, pořádaný pod širým nebem, se konal v sobotu 6.června na náměstí v
Libochovicích.
27. června se uskutečnila slavná mše, při které otec biskup ThDr.Josef Koukl uděloval svátost biřmování. Při
této příležitosti se uskutečnilo posvěcení nově opravené farní budovy. Přítomen byl také generální vikář
Msgre.Karel Havelka a děkan Václav Lochman.
27.června byl v Saturnově sále státní ho zámku ukončen 41.ročník Libochovického divadelního léta.
4.  12.července se konal 9.ročník výstavy Bonsaí, který byl aranžován tradičně na nádvoří státního zámku v
Libochovicích. Výstava,která se těšila značné pozornosti návštěvníků.
Na náměstí 5.května v č.p.50 (bývalé prodejně Lotos) bylo 13.července otevřeno Rychlé občerstvení.
Tradiční Vavřinecká pouť, která se řadí k největším v Severočeském regionu, začala v pátek 7.srpna
4.ročníkem Módní show.Kromě módní přehlídky proběhla vernisáž obrazů K.Minarčíkové, nechybělo ani
vystoupení transvestitů. Hosty byly i hokejisté kanadskoamerické NHL Jaromír Jágr a Martin Ručínský,
hříbě pokřtil hrabě Kinský, představil se ředitel Deníků Bohemia Ing.Morstadt a přítomen byl i odborářský
předák Falbr. U Černého orla týž den na nádvoří proběhl festival rockových skupin Rock jam (pokračoval i v
sobotu). Celé náměstí,včetně Riegrovy ulice, byly tržištěm převážně vietnamských prodejců. Park, plný
atrakcí spolehlivě tahal peníze z kapes návštěvníků,kteří některou z nich navštívili. Mše v kostele sv.Vavřince
se uskutečnila v neděli ráno.
I.ročník Libochovického hudebního podzimu byl zahájen 23.září v Saturnově sále státního zámku. Šlo o první
ze čtyř koncertů, zařazených do nově vzniklého hudebního festivalu. Účinkoval klavírní virtuos Lubomír
Brabec a doprovodný kvintet vedený Ing.P.Mackem, majitelem agentury MMM z Mostu.
Prodejna pracovních oděvů zahájila provoz 16.září ve Vackově ulici a patří L.Frhbauerovi z Prahy 4, který
vlastní také jejich výrobu.
l.ročník klubové soutěže Memoriál Mirka Vágnera se konal 25.10. na Kynologickém cvičišti v Poplzích.
Oslava 80.let vzniku Československa proběhla 26.října, v městském kině. Téměř do posledního místečka
zaplnili lavice dospělí a děti, kterým patřila převážná část večera. Program, kterým provázely žákyně
Kateřina Pekárková a Hana Mašková, zahájil starosta Libochovic. Ve svém proslovu se vrátil k rozhodujícím
momentům vzniku republiky. V další části byl na pořadu kulturní program, který připravili žáci Základní
školy Jana Evangelisty Purkyně a Základní umělecké školy.
Volby do obecního zastupitelstva proběhly ve dnech 13.až 14.listopadu v 5ti okrscích.
l.jednání Městského zastupitelstva proběhlo 23.listopadu v městském kině.
Veřejný koncert pořádala Základní umělecká škola ve středu 16. prosince na Státním zámku.
Socha sv.Václav, která stojí při silnici na Slatinu, postoupila v závěru roku restauraci. 22.prosince byla socha
demontována (restauraci provádí Jiří Novák,akademický sochař z Prahy).Ve spodním dílu podstavce sochy
byla nalezena zinková schránka(180 x 150 x 80mm). Uvnitř se nacházela listina, Čapkův Dějepisný místopis
města Libochovic a sedm mincí(zlatník, čtvrtzlatník, dvacetikrejcar, desetikrejcar, čtyřkrejcar, 1 krejcar a
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půlkrejcar
Děti hrály starším spoluobčanům 23.prosince.
Nejdříve vystoupili žáci Základní umělecké školy
v Domově důchodců a potom hráli na setkání s
důchodci v restauraci U zajíce.

1999
V lednu se Rádobydivadlo Klapý zúčastnilo
divadelního festivalu Modrý kocour v Turnově.
Na 4.ročníku této divadelní přehlídky získali
divadelníci dvě ceny.
V únoru vyšlo sté číslo Libochovických novin.
Toto periodikum můžete nalézt též na internetové
adrese.
20.února se v Poplzích konal tradiční masopustní
průvod.
1.března se uzavřely brány závodu EMZET a
bylo propuštěno 25 kvalifikovaných dělníků, kteří
se hlásí na Úřadu práce. Bývalý mechanizační
závod, který se zabýval výrobou komorových
filtrů pro filtraci tekutých roztoků
v cukrovarnických provozech, se zaměřil na
východní trhy, zejména na země bývalého
Sovětského svazu (Ukrajinu a Bělorusko). Právě
nedobytné pohledávky řádově desítek miliónů
korun donutilo majitele k ukončení výroby.
1.března byla opět otevřena vinárna U Řípu.
Tradiční oslavu Mezinárodního dne žen oživili po
několikaleté přestávce komunisté. 8.března
proběhla v Disco klubu oslava tohoto svátku za
účasti poslankyně PaedDr.Květy Čelišové.
Zhruba 60 lidí, převážně důchodového věku si i
zatancovalo a na programu televize Nova se
objevil ve zpravodajství krátký šot.
Servis šicích strojů si otevřel pan V.Vacha
v Poplzích.
20.ledna tohoto roku vznikl v uvedené restauraci
tým šipkařů, zvaný „DC Kopečkáři“. Tým, který
se skládal z 9 stálých hráčů, hrál v 5.lize.

Výsledky komunálních voleb  zvolené zastupitelstvo:
Rezek Jiří Sdruž.nezávislých kandidátů 2002 589 hlasů
Kalouš Karel „ 2002 584
Pásek Jan Občanská demokratická strana 465
Fictum Jan Občanská demokratická strana 460
Nýdrová Jiřina,Mgr. Sdruž.nez.kand.Za Libochovice krásnější 430
Šašková Hana,Ing. Sdruž.nez.kand. 2002 429
Pekárek Karel,Ing. Křesť.dem.unieČeskosl.str.lidová 424
Novák Václav Sdruž.nez.kand. 2002 423
Michaličková Milena,JUDr. Obč.demokratická strana 423
Tlustý Stanislav Občanská demokratická strana 416
Krob Lukáš,Ing. Sdružení nezáv.kand.2002 415
Vokřál Václav,Ing. Komunist.str.Čech a Moravy 403
Elmanová Anna Komunistická str.Čech a Moravy 396
Vačiljová Vlasta Křesť.dem.unieČeskosl.strana lidová 364
Burdová Alena,Ing. Sdruž.Za Libochovice krásnější 362
Hynouš Karel Komunistická strana Čecha Moravy 361
Holfeuer Jaromír,Mgr. Sdr.Za Libochovice krásnější 359
Hamp Josef Komunistická strana Čech a Moravy 348
Starý Pavel,Ing. Křesť.dem.unieČs.strana lidová 316
Beneš Jaroslav,Ing. Česká str.sociálně demokratická 274
Douša Miroslav Česká strana sociálně demokratická 266

Tabulka s počtem hlasů podle volebních stran
Křesťanská a demokratická unieČs.strana lidová 3886 hlasů 11,81%
Česká strana sociálně demokratická 3838 11,66%
Komunistická strana Čech a Moravy 6460 19,63%
Občanská demokratická strana 6016 18,28%
Sdružení nezáv.kandidátů „2002" 7385 22,44%
Sdruž.nezávislých kand.Za Libochovice krásnější 5330 16,19%
Celkem 32915 100%

Počty mandátů jednotlivých stran
ČSSD 2
KSČM 4
Sdruž.2002 5
KDUČSL 3
ODS 4
Sdr.Za Liboch.. 3

Účast
Voleb do městského zastupitelstva se z 2929 zapsaných voličů účastnilo 1681 občanů,
což představuje 57,39 procent.
U příležitosti vstupu naší republiky do NATO dne 12.března organizovalo hnutí 2002 spolu s KDUČSL
slavnostní ohňostroj na mostě. Sešlo se na 300 lidí, kteří sledovali od 20.00 odvázané lidi, střílející rachejtle,
dospělí si připíjeli šampaňským.
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2.dubna byla zahájena zámecká sezóna na zámku v Libochovicích. Pod názvem „Zámek plný kouzel“
proběhlo již druhé setkání strašidel, duchů, známých osob v dobových kostýmech. O oblibě této akce svědčí,
že se na setkání přišlo podívat přes 1200 návštěvníků z nejrůznějších koutů naší země a dokonce i ze
sousedního Německa.
Výstava obrazů Věry Neudertové, libochovické učitelky v důchodu a keramiky manželů Jandových byla
instalována ve dnech 19.dubna až 2.května ve velkém sále Domova důchodců.
Od 12.do 16.dubna se přestěhoval Pracovní úřad.Vše probíhalo za plného provozu, s výjimkou jediného dne,
kdy neposkytoval služby. Opustil prostory na Městském úřadě a přemístil se vedle pošty (bývalý dvůr MěÚ).
Mimořádné zastupitelstvo se sešlo ve středu, 21.dubna a na programu byl jediný bod: Odvolání starosty,
místostarosty a rady. Bylo svoláno na návrh opozice (Hnutí 2002 a KDUČSL). Při tomto jednání nebyla
připuštěna diskuse, pouze se hlasovalo. Poměrem hlasů 12:8 byl návrh zamítnut.Téměř zaplněné kino bylo
svědkem vzájemného napadání a invektiv obou táborů
23.dubna byla zahájena na nádvoří zámku Jarní výstava květin a bonsají. Výstavu zajistil libochovický
Bonsai klub. Součástí výstavy bylo sobotní aranžování květin včetně ikebany. Do expozice byly také
zakomponovány kaligrafie paní Taj Thün Hejzlarové, která dotvářela atmosféru výstavy.
Nová osvětlovací tělesa (celkem 33 kusů) byla osazena na stožárech veřejného osvětlení na příjezdových
komunikacích do města od Radovesic a Duban, tj.v ulicích Havlíčkova a Vrchlického. Nová svítidla stála
110.000 Kč, práce provedl pracovník města, výsuvnou plošinu poskytla firma Procházka z Radovesic.
V měsíci dubnu navezlo město nový písek do dětských pískovišť u bytových jednotek ve Dvouletkách, v
Revoluční ulici a mateřské škole.
Ve Vrchlického ulici č.209 otevřel svoji firmu pan Luboš Verner. Náplní firmy je pěstování a prodej
okrasných dřevin, zakládání zahrad a další práce s tím spojené.
Výstava psůAkita Inu se uskutečnila v sobotu na nádvoří státního zámku v Libochovicích dne 8.května.
3.června byla v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XLII.ročník Libochovického
divadelního léta.
Městské zastupitelstvo se sešlo 9.června v městském kině kde rozhodlo o prodeji sklárenské vily. Dům,který
byl původně postaven pro ředitele sklárny, v uplynulých letech chátral a stal se pro město přítěží. Pět let se
nedařilo sehnat kupce,až teprve nyní projevil o koupi zájem pan J.Kuch , majitel firmy Skloservis s r.o. a je
ochoten za dům dát částku 1,2 miliónu korun.
11.června v 10.00 hodin vysvětil litoměřický biskup Msgr.ThDr.Josef Koukl zámeckou kapli, která byla po
dobu padesáti let uzavřena a sloužila jako skladiště. Náklady na zrestaurování kaple činily na 200.000
korun,při čemž navíc byly vykonány práce sponzorsky. Opravy byly zahájeny na podzim roku 1998.
Zámecká kaple se stane součástí prezentace historických interiérů zámku pro veřejnost a obohatí i duchovní
život města Libochovic.
18.června udělala porota tečku za XLII.ročníkem LDL.
V průběhu července byla vyasfaltována cesta ke hřbitovu nákladem 212.000 korun.
2.července proběhla za účasti čínského velvyslance, Dr.Hrdličkové, starosty Libochovic Jana Páska a dalších
hostí tradiční desátá výstava bonsají  Bonsai 99´.
Opravu komunikací provedla v průběhu srpna firma KBO Litoměřice. Opraveny byly ulice Žižkova,
Kaplířova, Chelčického, Revoluční, Dvouletky, Komenského a Luční. Jednalo se především o opravu
překopů po plynofikaci a dalších inženýrských sítí.
3.září byla uzavřena benzínová pumpa. Důvodem je rekonstrukce, plánovaná asi na čtyři měsíce.
Za přítomnosti ředitele Školského úřadu v Libochovicích Mgr.Vladislava Kvapila, starosty města Jana Páska
byla slavnostně uvedena do provozu rekonstruovaná Zvláštní škola v Libochovicích. Do oprav bylo
investováno 450.000 korun, škola dostala nový fasádní nátěr světle modré barvy, byla opravena střešní
krytina a sociální zařízení.
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29.září v odpoledních hodinách vyšlehly plameny ze stohu Agri Libochovice, který se nacházel na poli
směrem na Klapý. Shořela veškerá sláma tohoto zemědělského podniku v celkové hodnotě 160 000,Kč. Stoh
zapálili dva sourozenci, žáci 2. a 4.třídy základní školy.
Nový televizní servis byl v září otevřen ve Vrchlického ulici 380 (v areálu bývalého JZD).
Privátní televize Nova zavítala 20.listopadu do Libochovic a ve hlavním zpravodajství odvysílala šot, že
v Libochovicích v případě nouze se občan policie nedočká. Jako důkaz ukázala kamera na dveře, kde byla
stará telefonní čísla. Potom šli za starostou a chtěli slyšet jeho názor. Ten jim sdělil, že jako většina jiných by
v případě nouze volal 158.
Benzinová pumpa Papp oil byla otevřena v listopadu, tedy po více než třech měsících při silnici směrem na
Dubany. U nové pumpy byla zbudována i myčka automobilů.
Vánoce na zámku byly zahájeny 10.prosince vernisáží v Saturnově sále. Již 6.ročník výstavy kde mezi hlavní
vystavovatele patří firma Anette paní Drobné a Střední odborná škola byl tentokrát obohacen i o stromky a
výzdobu sedmi základních a mateřských škol. V sobotu a v neděli potom na nádvoří zámku byly ukázka
starých řemesel a prodejní stánky.
Vánoce v kostele nabízely příchozím k vidění asi stovku Betlémů,z nich zaujaly ty, které P.Józef Szeliga
přivezl z Jeruzaléma, Betlémy z Klapého, Křesína i Chotěšova a řada dalších.
Již od listopadu probíhali v severozápadní části města výkopové práce. Jednak se ukládaly do země telefonní
kabely a při té příležitosti se pokládala kabelová televize.

Ve farnosti,kterou má na starost P.Jozef Szeliga,jsou v jednotlivých místech tyto betlémy:

Libochovice Kostel Všech svatýchsádrový ,vznik kolem 1900,každoročně se vystavuje.Na faře je uložen také lidový skříňový betlém sádrový,
kulisy papírové,asi 44 figurek a 33 zvířat,asi meziválečné období, nevystavuje se.

Chotěšov Vystavuje se v kapli na faře v Libochovicích.Jde o profesionální polychromovanou dřevořezbu s dřevěnými kulisami,má 10 figur a 8 z
zvířat,nemá Tři krále,max.výška figur 56 cm.Koupil jej farářAnt. Dušek ze svého od firmy Buškovy ze Sychrova:jesličky za 300K,od osadníků na
ten účel sebráno 8K.Firma Petra Buška a jeho synů Dominika a Konstantina z Husi u Sychrova na Turnovsku patřila k významným
mimopražským řezbářským firmám.

Klapý V kostele sv.Jana Křtitele je svatá rodina(3 figury,profesionální polychromovaná dřevořezba,výška figur je 100cm,70cm a 36 cm,stáří asi
před r.1900,každoročně se vystavuje.

Křesín V kostele sv.Václava býval do r.1996 vystavován dřevěný betlém se 14 figurkami,17 zvířaty a kulisami (profesionální polychromovaná
dřevořezba,výška většiny figur kolem 20cm,zakoupen zřejmě po roce 1911. Z obav před zcizením vystavován lidový betlém sádrový,
malovaný(11 figurek,5 zvířat,výška figurek asi 18cm,stáří asi 20 let, vyrobil místní obyvatel J.Hecl).

Koštice V kostele sv.Antonína sádrový,malovaný betlém,asi 12 figurek a 8 zvířat,výška do 22cm,zřejmě meziválečné období,poničený,v poslední
době se nevystavuje.

Třebenice Chrámový betlém,který se každoročně vystavuje

Slatina,Dubany a kaple sv.Vavřince v Libochovicích betlémy nemají.
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2000
1.ledna vešlo v platnost zdražení poštovného. Známka na dopis stojí 5,40 Kč (dříve 4,60 na pohlednici a
korespondenční lístek je za 5,Kč (dříve 4Kč) a za doporučený dopis se platí příplatek 9,Kč (dříve 8,.K).
K 1.lednu 2000 zrušila Severočeská energetika obvodové služebny v Roudnici n.L., Lovosicích a
Libochovicích. Na Litoměřicku zůstala tak je jedna kancelář v Litoměřicích.
Od 2.ledna 2000 se poštovní balíky doručují vozidlem.Rozvoz balíků, který se zefektivní, zajišťují pracovníci
pošty Litoměřice. Proto je nezbytně nutné, aby všechny domy byly opatřeny čísly a schránky jasně označeny.
V opačném případě dochází k tomu, že zásilky jsou vráceny jako nedoručitelné. Je nutné, aby si občané, kteří
nemají toto v pořádku dali v nejbližší době do žádaného stavu, upozornila na změny vedoucí pošty paní
Stanislava Racková.
10.ledna se konalo v městském kině 8.jednání městského zastupitelstva, které výrazně pozměnilo reprezentaci
města. Do programu byly zařazen bod odvolání městské rady a změna jednacího řádu. Na základě
předchozích dohod byla městská rada zásadně pozměněna. Z té minulé zůstal pouze Ing.J.Beneš (ČSSD) a
Ing.V.Vokřál(KSČM).
Dalšími „radními“ jsou:Ing.H.Šašková, Ing.Mgr.Lukáš Krob (oba hnutí 2002), Ing.Starý (KDU
ČSL),K.Hynouš (KSČM) a S.Tlustý (ODS). Opozice se jednání nezúčastnila (Dr.Michaličková, Khyn,
Vačiljová, Mgr.Holfeuer, Christen a nemocný exstarosta J.Pásek). Novým starostou se stal Ing.Jaroslav
Beneš, místostarostou Ing.Vokřál.
Městská rada v únoru rozhodla zakoupit objekt Tři lípy za 2 432 000,Kč a podle možností jej opravovat.

Předvánoční Libochovice
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Tato dříve velmi využívaná budova po několik let chátrá a stala se ostudou města.
Městská rada se také zabývala problematikou nedodržování pořádku ve městě, kdy dochází neustálé devastaci
veřejného i soukromého majetku v nočních hodinách, zejména v pátek a v sobotu po diskotékách. Na jednání
byl pozván mjr.Chlupsa, který přislíbil zvýšení pochůzkové činnosti policistů zejména v době ukončení
diskoték. Starosta si rovněž pozval provozovatele diskoték pana Papíka a pana Votavu k jednání. Oba
přislíbili, že budou dodržovat zákon o zákazu podávání alkoholu mladistvým osobám. V případě, že se
dohodnutá opatření nebudou dodržovat, město vyvine tlak na provozovatele, aby diskotéky byly přesunuty na
odpolední hodiny, nebo zrušeny vůbec.
Dne 22.února zakoupilo město v dražbě budovu „Tří lip“. Dražba se konala na Finančním úřadě. Město
získalo nemovitost za 2.432.000 Kč.
3.dubna byla otevřena v Husově ulici prodejna použitého zboží „U Johna“.
Město zahájilo v dubnu opravu hasičské zbrojnice v městské části Poplze. V Dubanech se nechává zpracovat
dokumentace přípojky plynu, vody a elektro na zakoupený obchod. Do Duban byl zahájen zkušební provoz
dopravy minibusem, aby starší občané mohli zajet na nákup, k lékaři apod. pokud bude mezi občany o tuto
službu zájem, uzavře město s dopravcem smlouvu za měsíční poplatek 500,Kč.
Ve městě byly v této době rozmístěny kontejnery na tříděný odpad. Modré jsou na papír, žluté na plasty a
zelené na smíšené sklo. Kontejnery jsou rozmístěny na těchto stanovištích:
Libochovice: Pivovarská ul., Poděbradova, Revoluční, Nám.5.května a Tyršova. V Poplzích a Dubanech jsou
na návsi.
5.května proběhl Pietní akt na městském hřbitově u příležitosti konce 2.světové války. Po vystoupení žáků
ZŠ, kteří přednesli Křenkovu báseň Tryzna, pronesl proslov starosta Libochovic Ing.Beneš.
Čestnou stráž stáli zástupci dětských organizací – Pionýra, Junáka, Polární liška a Bílý zajíc. Pietního aktu na
střelnici v Kobylisích se zúčastnili zástupci města, Svaz bojovníků za svobodu a pozůstalí po popravených.
Pro připomenutí tragických událostí je nutné zdůraznit, že Libochovice zaplatilo v přepočtu obyvatel třetí
nejvyšší daň v počtu popravených spoluobčanů.
20.května pořádala T.O.Bílý zajíc na nádvoří Státního zámku již 9.ročník oblastního kola soutěže dětské
trampské písně „Brána“. Soutěž shlédlo na 350 diváků.
1.června byl v Saturnově sále na Státním zámku slavnostně zahájen XLIII.ročník Libochovického divadelního
léta.
V červnu pracovníci města osadili na náměstí a v přilehlých ulicích 25 keramických košů se znakem města.
Koše stály městskou pokladnu 44.225 Kč ( 1.769 Kč za kus). Jsou určeny pro drobný odpad občanů a
návštěvníků města. Bohužel místní obchodníci je využívají k odkládání odpadů ze své obchodní činnosti
(před řeznictvím denně se nacházejí slupky od salámů, před cukrárnami obaly od rozlévaných nápojů, dále se
v koších nacházejí účtenky a podobně.Jejich opovážlivost sahá tak daleko,že vedle košů přikládají
kartony,krabice a další obalový materiál.
25.června byl v Saturnově sále slavnostně ukončen XLIII.ročník LDL.
Ve dnech od 26.června do 2.července se konala ve výstavní síni v zámku Libochovice výstava fotografií
Ladislava Eštoka, zaměřená na zvětšené snímky přírodních krás z okolí Libochovic z různých ročních období
a současně i výstava dobových pohlednic Mgr.Josefa Kroba. Na deseti velkoplošných vitrínách bylo umístěno
195 pohlednic z historie Libochovic a blízkého okolí, které dokumentují, jak se měnila tvář Libochovicka
v dobách dávno minulých až po současnost.
20.července byla slavnostním pohoštěním, za účasti řady hostů, otevřena restaurace Pamplona v Revoluční
ulici. Přestavbou nové hasičské zbrojnice se tak ve městě opět objevila další restaurace. Majiteli jsou manželé
Ing.Marie a Jaroslav Kuchovi. Kapacita restaurace je 50 míst k sezení a 12 míst u baru, kde je možné si
vybrat ze 100 druhů destilátů a vín. Od 1.října byl otevřen salonek, kde se odbývají rodinné oslavy, večírky
apod. Kapacita salonku je 22 míst.
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S účinností od 1. července 2000 žádají občané o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů na
Městském úřadě, na matrice. Za tyto služby se vybírají správní poplatky, které město odvádí do státního
rozpočtu.
Tradiční Libochovická „Svatovavřinecká“ pouť v netradičním kronikářově podání:
„Udatní rytíři svádějí lítý boj o ruku sličné Markéty, sledováni asi třemi stovkami návštěvníků. Takto začínala
květinová show v zámecké zahradě, kterou pořádala firma ANETTE paní Drobné z Klapého. Přehlídka
uzavírala týdenní květinovou výstavu na státním zámku pod názvem Zámek plný květin. Za parného
odpoledne 12.srpna po zámeckých schodech scházely manekýnky v dobových historických šatech s patřičnou
kyticí z doby empiru a biedermeieru. Po nich se vystřídaly modelky všech dob, zejména 20.století. Přehlídka
vrcholí módou, účesy i extravagantními kyticemi ve stylu techna. Po přestávce následuje proslov známého
fotografa Jadrana Šetlíka, který vystavuje až do konce srpna portréty známých osobností. Pak následuje velká
svatební přehlídka, návštěvníci si mohou prohlédnout vystavené vozy sponzorů autosalónu OKIM (pan
M.Šára z Libochovic nedávno otevřel druhý autosalón v Ústí n.L.), přijely i dva „veteráni“ z veteranclubu
Velemín. Po skončení každé přehlídky byl velký zájem o zakoupení květinových prací. Vybrané vstupné bylo
darem na vybudování onkologického sanatoria v Měšicích.“
12.srpna se pod názvem Házmburk extreme triatlon postavili na start závodníci nejen litoměřického okresu,
mezi nimiž startovaly dokonce i tři ženy ale také ústecký poloprofesionál Petr Zlámal. Závod začínal
plaváním na 400 metrů v retenční nádrži u Slatiny, následovala jízda na kole a závěr tvořil běh na 5 km pod
hradem s cílem na samotném vrcholu. Jako první se tam objevil Petr Zlámal před Ondřejem Pšeničkou
z Lovosic a libochovickým Michalem Laubem. V kategorii žen zvítězila Lenka Sekerová před svojí sestrou
Petrou (VědomiceRoudnice n.L.).
31.srpnu ukončila svoji činnost Komerční banka v Libochovicích. Komerční banka Litoměřice provádí
v současné době reorganizaci svých poboček a vzhledem k provozně – ekonomickým důvodům končí
pobočka KB Libochovice svoji činnost k uvedenému datu.
9.září se uskutečnilo znovuvysvěcení kaple v Poplzích. Vlastník kapličky, Městský úřad, ji nechal opravit a
natřít firmou Stavby a montáže J.Leník, obnovu stříšky a pokrytí měděným plechem zadal úřad firmě
Klempířství Macík Černčice u Loun. Slavnostní znovuvysvěcení vykonal z pověření otce biskupa bývalý
libochovický děkan P.Václav Lochman za asistence P.Józefa Szeligy. Po vysvěcení zpíval při následné mši
chrámový sbor pod vedením prof.J.Pobudy.
V září se zvolna dokončovala oprava kostelní věže. Po 108 letech se celá věž pokryje měděným
plechem.Rozpočet na opravu prezentuje částku 800.000 korun. Jenom plechy stály 330.000 korun,za práci se
zaplatí okolo 350.000 korun. Páter Jozef Szeliga prostřednictvím libochovických novin informoval veřejnost
o svém záměru a vyzval občany, pokud budou chtít, že mohou přispět na opravu. Několik místních občanů na
výzvu reagovalo se sešlo se okolo 200.000 korun, z toho plnou polovinu poskytl pan Jaroslav Kuch, který
vlastní Skloservis a nedávno otevřel Pamplonu.
12.září proběhla v Domově důchodců pouť. Pozván byl dětský country soubor ze Mšených lázní, pěvecký
soubor z Dětského domova v Dlažkovicích a dechovka Pustajka z Ústavu sociální péče v Křešicích. Senioři
se při hudbě dobře bavili a někteří si zatancovali.Po ústavních koláčích, napečených z 20 kg mouky se jen
zaprášilo a k duhu přišly i vuřty z udírny a pivo, tentokráte vše zdarma.
Řeznictví v čp.58 na Náměstí 5.května provozoval pan Frohlich, majitel domu.Ten se rozhodl odejít do
důchodu a proto pronajal prodejnu panu Josefu Masnicovi z Vetlé. Ten po krátkých úpravách opět prodejnu
otevřel dne 10.října.
6.října se uskutečnil Galavečer operních árií, v Saturnově sále na Státním zámku. Za hojné účasti (zejména
cizích návštěvníků) zazněly známé melodie z oper G.Pucciniho, A.Dvořáka, G.Verdiho, W.A.Mozarta a
dalších.Přízeň posluchačů si svými výkony získali mladí interpreti Gabriela Kopperová (soprán) a Josef



Historie města Libochovice a okolí, část třetí  Příloha občasníku "Zaječiny" T.O.Bílý zajíc Libochovice © 2012

Moravec (baryton) za klavírního doprovodu F.Bábického a Quinteta concertante Petra Macka.
V září se opět ozval hlas zvonku z věžičky kaple sv.Vavřince. Zvonek, který získal P.Józef Szeliga, je ozdoben
plastikou sv.Prokopa s ďáblem, na druhé straně ukřižovaný Kristus. Kolem zvonu jsou hlavičky andělů a dole
nápis F.A.F.1788. Váží 15 kg. Mechanika automatického zvonění je od firmy Elektrozvon Olomouc, instalaci
a uvedení do provozu provedl Václav Česal, místní rodák, spolu se svým bratrem Pavlem Česalem
(tajemníkem Městského úřadu), vše jako sponzorský dar. Zvonek ohlašuje poledne, klekání a vyprovází
zesnulé na poslední cestě.
25.září se potvrdilo, že se v báni pod křížem na věži kostela Všech svatých skrývá zpráva z dob minulých.
Z cibulovité báně o průměru 100 cm byl vyjmut pečlivě zaletovaný válec. Pouzdro bylo za účasti P.Józefa
Szeligy, libochovického administrátora, zástupce Referátu kultury Okresního úřadu v Litoměřicích Vlastimila
Hauta a tajemníka Městského úřadu Pavla Česala, otevřeno. V první chvíli, kdy se z pouzdra začal sypat písek
a suchá omítka,byly přítomní překvapeni. Ukázalo se, že pod touto vrstvou,která měla za úkol chránit obsah
před případným požárem, se odkrylo pouzdro druhé.To ukrývalo krásně zachovalé dokumenty a malou
plechovou krabičku.
Nejstarší dokumenty jsou psány na ručním papíře a jsou opatřeny datem 1622. Byly uloženy ještě v původní
nízké věži kostela. Ta však roku 1664 vyhořela, dokumenty se však zachovaly a při opravě byly do báně opět
uloženy. V roku 1690 došlo opět k sundání báně věže a vložena další krátká zpráva a totéž se opakovalo ještě
v letech 1704 a 1748. Vše bylo uloženo až v roce 1892, při zvýšení zdi věže o téměř 10m a postavení nového
krovu do výšky 50,80 m. Úvodní dokument je datován 23.května 1892, podepsán arciděkanem Karlem
Kerkou a dvěma kaplany Františkem Miksánkem a Janem Šlechtou (oba jsou pochování na hřbitově u
sv.Vavřince v kněžských hrobech před kaplí). Dále byl ve schránce uložen spis „Pamětní spis panství
Libochovického se týkající“ z 12.května 1892 a popisuje údaje o současných majitelích panství a zprávu o
hospodářském roce 1891. Další dokument je sepsán představiteli města a popisuje život v Libochovicích,
soupis domů a majitelů a další informace o městě. Přiložen je barevný plán města a situační plán hraběcího
cukrovaru. Vložena je i „Publikace památce Jana Evangelisty Purkyně ku slavnostní odhalení pomníku jeho
v Libochovicích v stý rok od narození oslavencova“, vydal komitét Purkyňův v Libochovicích r.1882.“
"Vzpomínky Jana Evang.Purkyně na vlastní mládí v Libochovicích prožité“ jsou další drobnou publikací
vydanou r.1887 nákladem D.Mayera. Dále je přiložen výkaz Spořitelny za rok 1891 a pozvánka na valnou
hromadu Občanské záložny v Libochovicích dne 10.4.1892. Zmíněná krabička obsahovala řadu mincí z dob
1631 až 1851.
Dále schránka obsahovala ještě pamětní medaili k odhalení Purkyňova pomníku. Samostatně byla uložena
pamětní mince ke korunovaci Ferdinanda V. z roku 1836. Po ukončení prací byly všechny předměty v novém
pouzdru vráceny zpět do báně s tím, že byly přidány současné údaje o městě, dobové noviny, časopisy apod.
15.prosince proběhl na zámku tradiční vánoční koncert.Saturnův sál byl přeplněný, protože kromě stálých
posluchačů přišla řada rodičů dětí mateřské školy, které nacvičily spolu se svými učitelkami velmi pěkné
vánoční pásmo. Vystoupil orchestr Nálady pod vedením P.Macka.Vstupné 70,Kč.
Žáci Základní umělecké školy v Libochovicích měli veřejný koncert 19.prosince v Saturnově sále, kromě
toho vystoupili důchodcům ve městě a konečně pěvecký sbor pod vedením Antonína Černého zazpíval
v Domově důchodců a před odchodem na vánoční prázdniny i dětem za základní školy. Chrámový sbor
pořádal koncert 19.prosince v kostele Všech svatých.
Na náměstí dne 22.prosince vystoupil odpoledne podřipský žesťový orchestr.
Nezaměstnanost v Libochovicích dosáhla 13,28 %
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