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Srdce pro kapličku
Když jsem si v roce 2016 vybírala místo ke svému 

dalšímu životu, po životních eskapádách, bydlení 

na  vsi, ve  městě i  v  předměstí, nakonec vyhrá-

lo místo v osadě. Místo a dům v osadě, kde není 

hospoda, ani  náves. Z  domu byl ale překrásný 

výhled, jak tak na České Středohoří, tak na Kapli 

Nejsvětější Trojice. Ta mě začala hodně zajímat. 

Přes její veškerou krásu jí chyběl zvon.  Zvon, 

který by udával  důležité okamžiky. Okamži-

ky pozastavení, poselství k  lidské soudržnosti, 

k  momentům nematerie. Přemýšleli jsme jak 

kapli pomoci a v březnu 2019 jsme se Spolkem 

Domov 2018 vyhlásili veřejnou sbírku na výrobu 

zvonu. Během půlroku bylo na sbírkovém účtu 

162 000 korun. V září 2019 se moji sousedé zú-
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častnili odlévání formy zvonu. Celkem 60 dárců 

přispělo na zvon. 60 sousedů i sympatizantů. 60 

lidí, kterým není lhostejná lidská soudržnost. 

60 lidí, kteří nasbírali na  zvon Kaple Nejsvě-

tější Trojice v Neznabohách takovouto neuvě-

řitelnou částku.  Můj život v osadě tak nabral 

nových obrátek. Děkuji jim. Bude se mi dobře 

žít, v místě, kde pravda zní krajinou.
Andrea Marksová



O kapličce
Nepřehlédnutelnou dominantou zdejší osady je půvabná 

kaplička. O  její dávné historii se nám zatím nepodařilo 

dohledat mnoho zdrojů. Snad jen informaci, že byla zbu-

dována v roce 1821. Během 70.let minulého století byla 

postupně vykradena a následně roky chátrala. Dva míst-

ní osadníci se pokusili již tenkrát o základní statické za-

jištění. Až v 90. letech zajistil vlastník, Římskokatolická 

církev, opravu krovu a střechy. Úplné opravy se kaplič-

ka dočkala až v roce 2016, kdy byl opraven interiér, ob-

novena fasáda, vyrobena replika oken a vstupních vrat. 

Oprava byla fi nancována čistě ze soukromých prostřed-

ků jednoho z místních osadníků. V roce 2019 se podařilo 

ve spolupráci s obcí Chuderov zajistit odvodnění přilehlé 

komunikace a zabránit tak destrukci omítek od vzlínající 

vlhkosti. Dále byla provedena vrtaná hydroizolace za fi -

nančního přispění Římskokatolické církve a soukromého 

dárce. Rok 2019 byl obecně bohatý na události, neboť byla 

taktéž vypsána veřejná fi nanční sbírka Spolkem Domov 

2018 na  pořízení zvonu. Potřebné fi nanční prostředky 

se podařilo díky štědrým dárcům shromáždit a zvon byl 

dne 19. září téhož roku odlit a druhý den úspěšně vyjmut 

z formy. Vše dílem mistra zvonaře Votruby z Myslkovic. 

Dne 12. října 2019 bude zavěšen. 

Kaple je příležitostně přístupná veřejnosti většinou ne-

děle a svátky. Místními je taktéž příležitostně využívána. 

Např. o Vánocích je vyzdobena a stává se místem k se-

tkání večer na Štědrý den večer apod. 

Kaple Nejsvětější trojce je tedy vedle Niesenbahnského 

trojpramenní a  „Čarokrásného Jasanu“ dalším zajíma-

vým bodem na možné budoucí naučné stezce.
Petr Jirout

Současný stav kaple. Všechny opravy 

jsou hotové a čeká se na nový zvon.

Kaple v průběhu oprav.

Před zahájením oprav...

Kaple Nejsvětější Trojice Neznabohy (Niesebahn)



Historie výstavby a oprav
 1821 Rok výstavby – dle nápisu na štítu

 80. léta Primární historické dobrovolnické práce na statickém zajištění: 

Zdeněk Jirout (R.I.P.), Ladislav Horáček

 90. léta Oprava střechy a věže: Arciděkanství Žežice

 2014 – 2016 Hlavní stavební opravy – interiér, štít, fasáda, nátěr věže, obrubník u silnice 

– nejmenovaný donátor: 200 tis. Kč, provádějící fi rmy Kung Fu a STAVON

 2019 Vrtaná izolace proti vzlínání vlhkosti – nejmenovaný donátor 25 tis. Kč 

a Arciděkanství Žežice 20 tis. Kč, provádějící fi rma: STAVON

 2019 Odvodnění vozovky v blízkosti kaple – obec Chuderov 90 tis. Kč provádějící fi rma: 

STAVON

 Stále probíhá Dobrovolnické práce na zvelebení okolí kaple 

 11. 3. 2019 Schválení sbírky „Srdce pro kapličku“ na pořízení Zvonu a sanační práce pořádané 

Spolkem Domov 2018. Stav hrubých příjmů sbírky k datu 17. 9. 2019 byl 162 tis. Kč

 19. 9. 2019 Odlití zvonu mistrem zvonařem Votrubou v Myslkovicích

 12. 10. 2019 Slavnost k zavěšení Zvonu – dotace MAS 

Labské skály a dobrovolní přispěvatelé 

(nepeněžní příspěvky) – pořadatel Spolek 

Domov 2018

Jména a vzkazy dárců
Srdce pro kapličku | Marketa + Filip Mansfeldovi | drobné z  Neznaboh | M. Thelenová a  V. Rezek 

ze Sovolusk přejí mnoho zdaru bohulibým aktivitám v Neznabohách | A + 

V | Petr a Veronika Hladovi | David Melichar & Miluška | Alena Šlefrová 

| Skřivan | Neznabožská Kelišová Jiří Železný | Lubomír Pucherna 

- (stodola Neznabohy), Hospůdka Královka | Vejlupkovi zvon | Jan 

Macháček | Jeriovi – zvon | Antonin Kronus | Neznabohy-kaplicka Andrea 

Marksová | Míla Veselá | drobné z Neznaboh | Dr. Hana Štolzová - Srdce 

pro kapličku | Macron z R. | Lucie a Martin Kalamenovi | J. Šindelář 

| L. Simek | Trousilovi | Martínek Šutera | zvon Horáčkovi | zvon 

Neznabohy, sousedi bez zveřejnění jména | kaplicka 

| Rodina Černých z  Chuderovce - příspěvek na  zvon 

| Růžičkovi, Radešín | Dvořákovi a  Dubovcovi 

Radešín | Obec Chuderov | Josef Záhořík 

| Pazderkovi srdce pro kapličku Neznabohy 

| Zvon | Zdenek a Milena Pavlickovi (od Jany 

Smolikove) | Jaroslav a  Blanka Faiglovi 

| Alena Rosenauerova Kaple Neznabohy 

| ať zní do  dáli | Kasimourovi | Šrejberovi 

| Čožíkovi | Jana Smolikova, Neznabohy 36 

| Dagmar a  Jan Nebazlivy, Neznabohy 37 

| Stanislava Jiroutová R.I.P. 

Hlas domova - občasník Spolku Domov 2018, vydáváno 6x ročně, místo vydání Chuderov, 9. 10. 2019, číslo vydání 7, vydavatel Spolek Domov 2018,  

Chuderov 53, 400 02 Chuderov, IČO 071 114 214, MK ČR E 232 81. Vydání zpracoval Filip Mansfeld.



Projekt naučných stezek
Kaple Nejsvětější Trojice bude novým bodem v našem projektu naučných stezek.


