Hořenec
Identifikační údaje
Lokalita

Hořenec

Obec

Nezabylice

Okres

Chomutov

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Nezabylice, kód: 772593

GPS souřadnice

50° 24' 51.8''
13° 29' 36.5''

Německý název

Horschenz

Výměra

916 m²

Vlastnictví

Židovská obec

Kontakt

Židovská obec Teplice
Lipová 333/25
415 01 Teplice 1
Tel.: +420 417 635 073
E-mail: kehila@volny.cz
URL: https://www.kehila-teplice.cz

Vlastník

Židovská obec Teplice
Lipová 333/25
415 01 Teplice 1
Tel.: +420 417 635 073
E-mail: kehila@volny.cz
URL: https://www.kehila-teplice.cz

Stav

Obnovený - jen pietní místo

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Hořenec (německy Horschenz) je malá vesnice v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo 75 obyvatel.
V písemných pramenech se Hořenec objevuje poprvé roku 1327 jako sídlo Štěpána, Františka a Becha, příslušníků
vladyckého rodu z Hořenic. V roce 1388 je Hořenec uváděn jako sídlo bratrů Štěpána a Slavibora ze Všechlap, po jejichž
smrti připadlo panství králi. Ladislav Pohrobek udělil roku 1454 zeměpanský majetek rodu Šeptáčů ze Všechlap.
Roku 1546 dosáhl majitel vsi Šmohař z Rochova zápisu panství v zemských deskách jako svobodného šlechtického statku.
Jeho potomek Job Šmohař připojil vesnici ke kralupskému panství, ale pro účast na stavovském povstání mu byla
zkonfiskována část majetku včetně kralupského panství, které roku 1623 koupil Jaroslav Bořita z Martinic a připojil ho k

ahníkovskému panství. Pravděpodobně během událostí třicetileté války zanikla po ztrátě sídelní funkce místní tvrz, jejíž
polohu se nepodařilo určit.
Po třicetileté válce vystřídal Hořenec několik majitelů a roku 1655 je uváděn jako součást panství Líčkov. Roku 1714 byl
koupen spolu s Nezabylicemi Lichtenštejny a připojen k panství Červený Hrádek.
Židovská komunita
Na konci sedmnáctého století se v Hořenci objevila a začala rozrůstat židovská komunita. V polovině osmnáctého století tu
již žilo dvanáct židovských rodin, které se živily obchodem s peřím, vlnou a plátnem nebo jako krejčí, řezníci a jeden také
jako posel. O sto let později zde žilo asi 170 Židů, kteří měli vlastní synagogu a hřbitov. Jejich děti navštěvovaly židovskou
školu v Údlicích. Synagoga byla zbořena a na místě židovského hřbitova je hromadný hrob obětí pochodu smrti z roku 1945.
Židovský hřbitov
Židovský hřbitov v Hořenci se nachází v lese asi kilometr jihovýchodně od Hořence, části obce Nezabylice, a zhruba 300
metrů severovýchodně od silnice I/7 na Chomutov. Hřbitov je neznámého stáří a nejstarší dochovaná zmínka pochází z první
poloviny 19. století. Rozkládá se na ploše 912 m2 a čítá pouhá tři torza náhrobků, což je důsledek devastace hřbitova během
druhé světové války a období socialismu. V minulosti byl hřbitov ohraničen obvodovou zdí, z níž se dochovaly již jen základy.
Součástí hřbitova je též památník na místě hromadného hrobu obětí pochodu smrti z jara 1945.
Počet obyvatel v roce 1930 - 354
Počet obyvatel v roce 2011 - 75
Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový
katalog
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