Merboltice
Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

Správní obvod: Děčín

GPS souřadnice: 50.684207N, 14.339105E

Nadmořská výška: 413 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (670 let)

Počet obyvatel: 211

PSČ: 405 02

Adresa URL: www.merboltice.cz

Historie obce Merboltice
Obec Merboltice má středověký původ. První písemná zmínka pochází z roku 1352.Před rokem 1359
zde byl farní kostel, což svědčí o tehdejším významném postavení obce a o tom, že Merboltice vznikly
daleko dříve před rokem 1352.Merboltice patřily nejprve k hradu Ostrý (jeho pozůstatky najdeme u
Františkova nad Ploučnicí), v 16. století připadly ke Konojedům. V roce 1623 zde zanikla fara, což
způsobilhluboký úpadek v pobělohorské době.Berní rula z roku 1624 udává v obci dvacet selských
usedlostí, sedm chalupníkůa dva zahradníky.Zásadní změnu v sociální struktuře a pronikavý nárůst
obyvatelstva i rozlohy obcepřinesla německá kolonizace koncem 17. a začátkem 18.století. Vesnice se
rozrostla zejména o početná obydlí řemeslníků a drobných chalupníků. O návratu k prosperitě
svědčí i znovuvybudování kostela sv. Kateřiny v roce 1709.Němečtí kolonisté si s sebou přinesli jiný
názor na architekturu a urbanizmus, a také nový způsob obživy. Původně zemědělskou obec
osístředověká zvonice před opravoudlují z velké části řemeslníci a horníci,kteří v okolí obce
těží stříbro a hnědé uhlí, což dokládají zbytky starých štol.Za původní středověké centrum
bylo považováno okolí bývalého kostela v blízkosti komunikačního uzlu, který vytvářela spojovací
cesta k Valkeřicím.Po 2. světové válce, po odsunu Němců, kteří tvořili prakticky veškeré
obyvatelstvo, došlo ke změnám v negativním smyslu. Mnoho domů je zničeno a v roce 1975 je barbarským
způsobem zlikvidován kostel sv. Kateřiny s přilehlým hřbitovem, čímž obec přišla o přirozenou
dominantu. Jako zázrakem tento odsouzeníhodný čin přežila středověká zvonice, stojící v areálu
zlikvidovaného hřbitova. Zvonice je historicky cennou a v regionu ojediněloukulturní památkou. Teď už je
zvonice kompletní, je v ní zvon a kaple sv.Kateřiny, který vyzvání každou neděli v poledne.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1494/merboltice/historie/
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