Srbská Kamenice
Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

Správní obvod: Děčín

GPS souřadnice: 50.820355N, 14.352722E

Nadmořská výška: 216 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (669 let)

Počet obyvatel: 264

PSČ: 407 15

Adresa URL: www.srbska-kamenice.cz

Historie obce Srbská Kamenice
Srbská Kamenice a Chřibská, nejkrajnější bydliště děčínské župy (uprostřed tehdejších lesních
hranic) byly založeny v dobách německého císaře Jindřicha II (1002–1024) uprchlíky – Lužickými
Srby. Ti se pokoušeli mezi Labem a Sálou uhájit svoji nezávislost proti Němcům. Častými vpády
zneklidňovali německé území.
Jindřich II. chtěl Lužické Srby podrobit německému panstvu a zabezpečit německé hraniční oblasti.
Poroba Lužických Srbů se podařila. Nyní se Jindřich II. snažil o rozšíření německého jazyka a
křesťanství mezi Lužické Srby. Část Lužických Srbů si cenila svobodu více než porobu německým
panstvem a táhla do Čech, kde se usadila ve skrytých údolích v okolí České Kamenice. Protože výprava
Jindřicha II. proti Lužickým Srbům se konala v roce 1015, byla SRBSKÁ KAMENICE založena po roce 1015.
Z České Kamenice, která již tenkráte existovala a byla křesťanská, bylo křesťanství rozšiřováno
do okolí. Rozšiřování křesťanství do okolí České Kamenice bylo dílo tehdejšího pana z
Michelsbergu-Wartenbergu.
Srbskokamenický kostel sv. Václava byl vystavěn v roce 1776 a vysvěcen děkanem Danielem Kühnelem.
Hlavní oltář, který se nachází v kostele, byl zakoupen Johanem Antonem Grohmanem, expositem
v Srbské Kamenici v roce 1785. Byl to trojdílný oltář. Nemohl být postaven v celé výšce, protože
kostel byl příliš nízký. Bůh, sv. Duch, byl proto umístěn nad zákristií. Na biskupský příkaz byla
v roce 1881 velká socha Boha otce z vysokého oltáře sundána a umístěna naproti kazatelně na
straně epištol. Na uvolněné místo na hlavním oltáři byl vsazen obraz sv. Václava, patrona kostela. To
samé bylo namalováno malířem dějin Karlem Javůrkem v Praze. Roku 1899 byl hlavní oltář
renovován sychrovskou firmou Bušek a synové a je nejhezčí ozdobou kostela.
Dnešní fara byla postavena v roce 1864 prvním samostatným farářem Antonem Friedlantem. Hřbitov je
již odedávna na dnešním místě. Kříž na hřbitov věnoval Josef Storm, sedlák ze Srbské Kamenice
čp. 1 v roce 1832. Potom co byl hřbitov pro Srbskou Kamenici a Všemily prokázán za malý, desetiletý
turnus pohřbívání nemohl být dodržován, takže z praktických důvodů byl také ve Všemilech roku
1875 zřízen hřbitov. Zeď a železný plot kolem srbskokamenického hřbitova byly postaveny v roce
1874. Pro zkrášlení hřbitova byly v roce 1886 zasázeny akátové stromy. V roce 1886 byl na střechu
kostela přidělán hromosvod. Věž kostela je 34 m vysoká.
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