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Díl č. 1  
Holičky (Hultschken) 

Mapa zobrazuje rozlo-
žení usedlostí dle le-
teckého snímkování     
z roku 1946.                              
Do mapových podkladů 
zapracoval Jan Mertlík     

Pohled na Holičky od 
západu.                  
Škola je vlevo. Kaple 
je zcela vlevo v lesíku 

PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI GRANTOVÉHO FONDU LIBERECKÉHO KRAJE  

Tváře z hlíny v zaniklých 
obcích  
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Poloha:      50.6743078N 

14.8873617E 
Obec ležela přibližně 3,5 km jihozápadně od Osečné v údolí obklopeném lesy. 
Na východě se zvedá Holičský vrch (dříve Matoušův vrch), na severu Ocasov-
cký vrch (Kühthaler Berg), 

 
Dostupnost:  
Snadno dostupná po cyklostezce z Osečné, Hamru i pěšími turistickými cestami. 

 
Popis:  
Založení obce se prozatím nedohledalo, osídlení je však nepřímo doloženo v 16. 
století  v souvislosti se s mapováním prostor pro těžbu železné rudy. Pravděpo-
dobné je, že obec byla založena ve stejné době jako sousední obec Osečná, ve 13. 
století. Výměra katastrálního území činila přibližně 186 ha, z čehož asi 3/5 rozlo-
hy tvořily lesy. Návrší poblíž cesty do Osečné, naproti škole, se uvádělo jako Kal-
kberg (Vápenný). Ten je uváděn jako místo, kde v 16. století vrchnost těžila želez-
nou rudu pro hamr v Chrástné. Potůček vyvěrající  z pramene na severu obce 
napájel malý rybníček, nazývaný místně Luhový rybník (Auteich). Potok směřuje     
k údolí nazývanému Pekelná jáma, nyní Čertvův žleb a u Těšnova vtéká do říčky 
Zábrdky. V suchých letech se v potůček vsakuje do okolní, písčité půdy. Spodní 
vody bylo v obci dostatek, obyvatelé ji získávali ze studní. 

 

Řemesla, obchody, živnosti: 
V obci byly dva hostince (č.p. 10 a 17), obchod se semišovými výrobky, kovář, 
truhlář a kolář. Dále námezdní dělníci a lesní dělníci. Obec proslula výrobou sla-
měných košíků     a ošatek, které dlouho nacházela odbyt po celé Rakousko-
Uherské monarchii. 

 

Zajímavá a zaniklá místa v okolí:  
Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie    50.6617431N 14.9064342E 
Dvůr Ostroh   50.6670036N 14.8500611E 
Černá Novina   50.6770342N 14.8632592E 
Dvůr Medný   50.6654375N 4.8823297E 
Česká Novina   50.6615744N 14.8629481E 
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Prastará skalní kovárna vytesaná do skály na úpatí Vápenného vrchu. 
Kovárna sloužila svému účelu ještě roku 1924. Kovář Franz Pruschek 
(bydlel hned vedle, viz plánek obce) ji využíval ke svému řemeslu a roku 
1936, jak ukazuje letopočet nad vstupem, upravil vchod. V Holičkách jsou 
ještě další sklepní prostory tesané do skal, které v dávné minulosti slouži-
ly jako obydlí. Později byly využívány jako sklepy nebo stáje pro drobný 
dobytek. 

Pověst 
Dochovala se pověst o uhlířích, kteří v údolí vymýtili les a postavili si zde 
chýše.  Vymýcenou část nazývali „Holina“, což se dá vykládat jako budou-
cí Holičky. Charakter osídlení ukazuje na německý původ, každopádně 
také v němčině Holzung, česky    kácení a mýcení lesa, podporuje teorii   
o pojmenování obce. V historických pramenech s dokládá i panský ovčín, 
který měl stát v čísle popisném 1. 
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Hostinec U skalního sklepa (zum 
Felsenkeller) v Holičkách upro-
střed třicátých let 20. století. 

Dobové fotografie 
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Plánek Holiček odpovídá přibližně 
letům 1938-1945.  
U jmen majitelů domů je uvedena 
profese a další poznámky  

Historie osídlení: 
Rok 1678    8 selských usedlostí a 4 zahradnictví/rolnické objekty 
Rok 1713   10 selských usedlostí, 4 zahradníci, 5 domkařů a jeden obecní      
objekt, uváděný jako Aufn Ziehandl (pravděpodobně se jednalo o zdejší kame-
nolom) 
Rok 1848   7 selských usedlostí, 6 zahradníků a 27 domkařů 
Rok 1924   uvádí v Holičkách 152 obyvatel ve 35 domech 
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Dobové fotografie 
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Dobové fotografie 


