Stříbřec
Kraj: Jihočeský

Okres: Jindřichův Hradec

Správní obvod: Třeboň

GPS souřadnice: 49.029886N, 14.878251E

Nadmořská výška: 442 m n. m.

První pís. zmínka: 1370 (652 let)

Počet obyvatel: 436

PSČ: 378 18

Adresa URL: www.stribrec.cz

Historie obce Stříbřec
Nejstarší písemné záznamy o obci Stříbřec spadají do období vlády Karla IV. přibližně kolem
roku 1370. Obec Stříbřec leží v kraji rybníků, vzdálená 6 km od města Stráž n. Nežárkou. Správně
spadá obec Stříbřec pod město Třeboň. V obci je Obecní úřad, pošta, knihovna, prodejna potravin,
pohostinství, kadeřnictví a palírna destilátů. Pod obec Stříbřec spadají části obce Mníšek a
Libořezy. Samotná Stříbřec leží 460m n. m. Původní obyvatelé, ať už byli chalupníci či
domkáři, zasvětili život tvrdé práci s půdou. Co však našim předkům nejvíce chybělo, byl kostel. Na
nátlak lidu byla v obci vyhlášena sbírka na postavení kostela. Za necelý rok bylo pohromadě dostatek peněz
na započetí stavby. V roce 1861 zazněl poprvé cinkot věžního zvonku.Mníšek, stejně jako řada
okolních vesnic vznikl patrně ve 13. století kolonizační aktivitou pánů z Hradce. Později při rozdělení
rodu vesnici získali páni ze Stráže. Jádrem vesnice je vřetenovitá náves se dvěma rybníky, která je
obestavěna velkými usedlostmi mezi ně jsou vklíněny prosté drobné chaloupky. Prostředí návsi
doplňuje nenáročná robustní kaple z roku 1894, s věží v západním průčelí. Rozlehlá travnatá náves
se dvěma rybníky působí příznivým dojmem. Mníšek patří k nejlépe dochovaným a
nejhodnotnějším vesnicím v prostoru mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem, a v minulosti se proto
uvažovalo o zařazení vsi mezi plošně chráněná sídla.První zmínka o této obci byla v roce 1382. Tato
obec patřila ke Stráži až do roku 1849, kdy se stala osadou obce Mníšek a součástí okresu se sídlem v
Jindřichově Hradci. Od Mníšku se osamostatnila až v březnu 1915. Roku 1899 byla místními obyvateli
provedena sbírka na zakoupení zvonu do kaple, která dosáhla částky 100 zlatých. Tato kaple je dodnes v obci
zachována. Libořezy je malá vesnička směrem na Jindřichův Hradec.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7610/stribrec/historie/

Strana 1/1 , Vytisknuto: 15.8.2022 05:47:08

