die sich einem bestimmten G ewerbe oder der Land
wirtschaft zuwandten.
I n Böhmen wurde die Anzahl der sogenannten
„berechtigten Familienstellen" auf 8600 festgesetzt.
Judenfamilien sollten sich n ur da aufhalten dürfen,
wo schon im J. 1725 Juden geduldet worden waren.
Die H errschaft Bistritz zählte 96 solcher berechtigter
F amilien; von diesen gab es in N . 23, in D eschenitz
9 St ellen 3 7 ) . In jeder F amilie durfte n ur der erst
geborene Sohn heiraten, niemals der zweitgeborene
Sohn oder ein Enkel, wenn ein solcher nicht in eine
freigewordene F amiliennummer einrücken konnte,
denn die Stellenzahl sollte immer gleich bleiben und
nie erhöht werden. Um jede H eirats oder „Ehehim
melaufstellungsbewilligung"
mußte bei der Landes
stelle in P rag angesucht werden und es waren sehr
strenge Strafen für solche obrigkeitliche Ämter und
solche Rabbiner festgesetzt, die zur. U mgehung dieser
Bestimmungen beitragen würden. :
" •
Seiner Pamilienstelle könne ein Jude verlustig
gehen wenn er seine Steuern nicht bezahlte, wie dies
1805 dem Eliazim Löwit auf Steife, N r. 19 in N . ge
schah. Im J. 1819 wurde diese Aberkennung mittels
G ubernialdekret widerrufen mit dem Bedeuten, daß
sich Eliazim nach Bezahlung des rückständigen
Steiierrestes wieder um eine erledigte F amilienstelle
melden dürfe 3 S ) .
Im J. 1820 fanden die „Neuerer zum Wolle und Fe
derhandel berechtigten Israeliten als herrschaftliche
Schutz und FamilienJuden" Anlaß zu einer Beschwer
de gegen den N euerner „Stadtrichter", weil sie dieser
zwingen wollte, alle ihre Waren auf der städtischen
Waage abwiegen zu lassen. D er Schwager des Stadtrichi
ters h atte nämlich dias Waag G efäll von der G emeinde
gepachtet und der Richter hatte in seinem. Eifer einige
F edernkáufer „auf der Straße angepackt" und sie
zur nochmaligen Abwägung der schon übernommenen
F edern auf dem Rathause gezwungen. — D as „D irek
torial Amt Bistritz bestrafte den Richter, „ mit dem ein
greifendsten Verweise" und wies ihn an, daß er „viel
lieber" auf die in N euern besonders un ter ihm her
abgesunkene Polizeyordnung und öffentliche Ruhe
störung zu sehen bemühet seyn solle". 3 9 ).
An der N euerner Judenschaft können wir im engen
Kreise un d im Kleinen das beobachten, was vom gan
zen jüdischen Volke gilt: Wie keine Bedrückungen,
keine rechtlichen Einschränkungen einem Volke scha
den können, das sich nicht selbst aufgibt und sich
nicht ohne weiteres unterkriegen läßt, das aus jeder
N ot eine Tugend macht und in seiner beharrlichen
Ausdauer nicht n ur jede G efahr und Bedrängnis: sieg
reich überwindet, sondern diese sogar in ihr G egen
teil zu verkehren versteht. So führte auch die Ju d en
in N . das alte Verbot der Ausübung von G ewerben:
zum ausschließlichen H an del; die Einengung ihrer
Vermehrung: zur Auswanderung und dadurch zur
Ausbreitung der geschäftlichen Beziehungen; der.un
mäßige Steuerdruck: zu erhöhter Betriebsamkeit, zu

G eschäftseifer und Sparsinn; das Verbot des H aus
und G runderwerbes: zur Ausbildung der G eldwirt
schaft, zum .G eldgeschäft und zur beherrschenden
Stellung vor allem, im H andel mit Landesprodukten;
die Einengung der F reizügigkeit: zur Verwendung der
christlichen H ausierer, und in weiterer F olge zur weit
reichenden Organisation des F ederngesehäftes über
ganz M itteleuropa.
.
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*) Sedláček, Hrady, zámky a tvrze král. českého, IX., Prag
1893, S. 129, 2) Archiv des Minist, d. Innern, Prag, Grenzyer
handlungen. 3 ) Urkundenbuch des Klosters Goldenkron,
heraus
gegeben v. Dr. Mathias Pangerl, Wien, S. 85. 4 ) J. Vančura,
Dějiny někd. král. města Klatov, I., 1927, S. 103. 6) Archiv český,
VII., S. 667, abgedr. bei Bondy Dworsky, Zur Geschichte der
Juden in.Böhmen,
Mähren und Schlesien 906—1620. Prag 1906,
II. Bd., S. 151. 6) J. Schön, Die Geschichte der Juden in Tachau.
Jüd. Buch und Kunstverlag,
Brünn Prag 1927, S. 15. 7) J.
Vančura, I., S. 1346. 8 ) Hruška,
Kniha pamětn král. krajského
města Plzně, 1883, S. 397. 9) Vergl. hiezu den Erlaß des Prager
Erzbischofs von 1689, in dem nach dem Brande dieses Jahres
den Prager Juden das Zusammenwohnen mit Christen unter
einem Dache wegen Gefährdung der christlichen Sitten unter
sagt worden war; ferner das G utachten der böhm. Statthalter
vom 5. Oktober 1719 (Samuel Steinherz, Jahrbuch der Gesell
schaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Re
publik, I., 1929, S. 127 u. 227). 10) Die Judenfassionen vom
Jahre 1724 erliegen im Archiv des Ministeriums des Innern in
Prag. u ) Ebenda, n. man. J. 7—99. l 2 ) Ebenda, n. man.
J., S. 7—99. **) Leitmeritzer Kreisamtsschreiben vom 10. Oktober
1798. ") Archiv der Stadt Neuern (1861). ") Nach l eden alten
Grundbüchern 17und dem Neuerner Gemeindearchiv.
) Archiv
Bistritz, 1737. ) Ebenda,
Amtsmanual. l a ) Brief aus Budapest
vom 18. Juli. 1928. 19) Neuerner Stadtbuch21von 1674. 20) Archiv
Bistritz, Eisensteiner
Verhörsprotokolle.. ) Ebenda, Schriften
aus 1770. 22 )' Bachmann, Geschichte
Böhmens, 2. Band, S. 74.
23
) Archiv Bistritz, Amtsmanual. 2i) Blau Josef, Der Neuerner
Federnhandel. (In den Mitteilungen des Vereines für Geschichte
der Deutschen in Böhmen, 46. Jahrg., 1908, S. 67—83). 2?) Köferl
Josef, Der politische Bezirk Tachau, Tachau 1890, S. 341.
a6
) Mehr darüber in dem Aufsatze von Josef Blau: „Die west
böhmischen Federnhändler und ihre G eheimsprache." (Sudeten
deutsche Zeitschrift für
Volkskunde, Prag 1928.) ") Bistritzer
Archiv, Amtsmanual. 28 ) Ebenda, Amtsmanual. 29 ) Časopis
pro agr.
dějiny II., S. 165. ^ Bistritzer Archiv, Amtsmanual. 31) Ebenda.
*'*) Mitteilungen des Vej . f. Gesch.\d. Deutschen in Böhmen, XIV,,
S. 125—149: D r. F . Mayer, Die
volkswirtschaftlichen Zustände
Böhmens um das Jahr 1770. 33) Steinherz, Jahrbuch Mder Gesell
schaft für Geschichte der Juden (usw.), I., S. 263.
) Kopetz,
Versuch einer systematischen
Darstellung
(usw.) 35 ) Bistritzer
Archiv, Amtsmanual. 30 ) Ebenda. 37) Familiantenbuch der Herr
schaft Bistritz38 (Klattauer Kreis), Archiv des Ministeriums
des
Innern, Prag. ) Amtsmanúa im Bistritzer Archiv. 3?) Urschrift
im Archiv der Neuerner isr. Kultusgemeinde.
*
Hier sei schließlich noch auf einige Schriften des Verfas
sers dieses Kapitels hingewiesen, die ebenfalls hierher teilweise
Bezug haben:
Die Neuerner Häuser und ihre Geschichte. Ferner: Aus
Neuerns Vergangenheit. (Beide in der Festschrift zur Eröffnung
des neuen Rathauses in Neuern, 1907. Verl. d. Stadtgem. Neuern.)
Landes und' Volkskunde der Tschechoslowakischen Republik.
2. Aufl., 400 S. m. Abb. u. Karten.'Verlag P. Sollors Nachf.,
Reichenberg.
Aus dem Neümarker Landestore. Die Volkskunde eines Auf
klärers. Schriften zur Volkskunde des mittleren Böhmerwaldes
und des P r a g e r G h e t t o s von Georg Leop. Weisel (1804—•
1873), gesammelt und eingeleitet von Josef Blau. Verl. Franz
Kraus, Reichenberg.
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Ü VOD .
Ve svých „V deňských profilech" vzpom ná J. S.
M achar vystěhovalectv Židů z českých zem do V dně
a jinam v souvislosti s črtou o životě ryt. Taussiga,
guvernéra Bodenkreditky: „Kolik těch zdatných Židů
odešlo z českého prostřed , aby přispěli své nové vlasti
k slávě a bohatstv !"
Skutečně byli zejména Židé če&kého Pošumav vel
kým vývozn m artiklem uplynulého stoletL A nebyli
to nejhorš Židé, kteř opouštěli za lepš skývou chleba
Šumavu. .
.
..
•
Odcházeli v prvé polovině minulého stolet do ny
nějš ho Ma arska. D nes je už málo známo, že naši
dědkové a báby měli bratry a sestry v U hrách. Před
válečné tempo asimilačn bylo v Ma arsku neobvykle
rychlé a v druhé generaci by se členové rodiny vystě
hovalce ani již nedorozuměli s př buzenstvem ve staré
vlasti, nehledě k ma arisaci jmen i smýšlen .
V polovině minulého stolet poč ná se obraceti
proud vystěhovalců Židů do Ameriky. Syn tehdejš ho
kdyňského rb. B 1 o c h a byl jakýmsi ubytovatelem.
N ásledovali jej dalš mlad odvážlivci, a v šedesátých
letech nebylo již téměř rodiny, která by neměla bl z
kých př buzných v Americe. Chudé rodiny — a byly
to na malé výjimky všechny — pos laly, kromě dědice
usedlosti nebo obchodu, všechny děti do Ameriky.
V r. 1880 p še bratr mého otce otci do Kdyn ě: „ c e l ý
Boston o tom mluv , že máš 10.000 zl. v majetku."
Jak to dnes znf, když Boston se stal mezit m městem
milionů, ve kterém snad již nikdo nemá potuchy
o Kdyni a Šumavě. A jak pronikavě se změnily po
měry finančn . I dvacetkrát valorisovaná částka nen
dnes Američanu. zm nky hodná.
Američt vystěhovalci zahajovali pern ě svůj život
v nové zemi. Jako náden ci, děln ci na drahách, do
zorci černošských děln ků, topiči lokomotiv — aby za
darmo jeli —• pronikali na západ: Svou houževnatost ,
vštěpenou jim starou vlast a lidem, mezi n mž žili
dř ve, se brzy domáhali lepš ch a vysokých postaven
zejména v obchodě a bankovnictv . Když čtete dnes
jména amerických magnátů filmových, bankovn ch,
obchodn ch, netušili byste, za jak velkým počtem
skrývá se původ rodičů nebo prarodičů z české
Šumavy.
Zeměpisná poloha západn části Šumavy ^by a hlav
n m důvodem, vedle toho ale jiná mentalita obyvatel
stva, že se Židé z Kdyňska jen zř dka stěhovali do
V dně. S V dn nebylo, přes to, že největš průmyslový
podnik města byl ř zen z V dně, styků a vztahů. Do
P rahy jezdili kdyňšt Židé rádi a v P raze se uchytili
mnoz a domohli se již v předválečném údob posta
ven v obchodn m životě.
•
N eustálým vystěhovalectv m a úbytkem porodů
zmenšoval se počet Židů již před válkou. Po válce

klesl počet př slušn ků žid. vyznán i v městečkách na
nepatrný zlomek obyvatelstva, z vesnic zmizeli až na
malé výjimky úplně. Kostely pustly a jen žid. hřbitov
v Louč mském lese svědč dnes o značném počtu sou
věrců v kraji v zašlých dobách.
Sp tam neš astný podnikatel českomoravské trans
versáln dráhy, doktoři kdyňšt , zakladatelé rodu Aug
steinů s posledn m činným předsedou ž. o. ve Kdyni
a praotci rodů dnes po Americe roztroušených.
N ěkolik rodin zůstalo. Asimilováni v generac ch,
vyrostli mlad s př chylnost k rodnému kraji, k ná
rodu a lidu, s .n mž praotci sd leli osud někdy trpkého
chleba, urvaného pracně kamenité půdě. A jako dala
Šumava českému národu tvrdé á poctivé chodské
sedláky, dala i Židům z kraje základy pro čestnost,
pracovitost ä důkladnost.' Vštěpila jim v ce než jinde
lásku k vla st iv širokém i úzkém slova smyslu, s n ž
t hnou k své Šumavě i ti, jichž otců a praotců po
sledn lůžko již dávno kryje zelený mech v Louč m
ském. hvozdu, i když je život zavál daleko* a na dlouho
z rodného kraje.
Když se vrac po měs c ch a letech a ze st nů ve
čera <se vynořuje silueta Rýzmberka jako prvn po
zdrav, světla továrny zář již vstř c vláčku do záhybu
před Starcem, a když "je pak ovane drsný vzduch a
vůně Šumavského lesa, uvědomuj si, že zde a zde jen
byli a budou — doma.
F . W.
Kdy město Kdyně bylo založeno, nelze přesně ur
čiti, protože při velkém požáru r. 1781 shořela radnice
a s n všechny spisy, ve kterých by se bylo jistě našlo
mnoho.zpráv o původu města.
P ůvodn město K. bylo pod kosteln m vrchem; prv
n požár, který osadu stihl brzy po jej m založen , zni
čil všecky dřevěné stavby osady a ponechal jen kostel,
faru a panský dům. Kde byl kostel, musela býti už
yětš osada.
R. 1384 připom ná se kostel v K. mezi kostely far
:
n mi. . .
Později osada K. š řila se podél potoka, který do
dnes městem protéká.
Bylo tehdy v osadě K. dosti živo, nebo vedla tudy
cesta průsmykem Všerubským, která byla velmi po
už vána a t nt K. nabývala významu, jako prvn osada
česká, při tomto přechodu lež c .
R. 1520 musela města pošumavská sáhnouti k sebe
obraně proti zpupným ryt řům,, spojila se a hrady je
jich dobývala a loupežn ky trestala. Těmito loupežn ky
nejv ce trpěli kupci Židé, kteř průsmykem Všerub
ským zbož přiváželi a odváželi.
•
Okolo r. 1535 dov dáme se, že náměst kdyňské na
bývá podoby obdéln kové, že na něm stoj domy z ka
mene.

Ve K. v té době vyb rá se pohraničn clo, ale for
m ani se rádi K. vyhýbaj . V sousedstv K. roste kon
kurence v nově založené tvrzi Koutu, kde usazuj se
páni z Rýzmberka. V této době stává se pánem Rýzm
berka německý šlechtic Jan F ilip Kratz ze Scharfen
steina, který r. 1624 dává K. privilegia a stav jej
obyvatelstva na roven obyvatelům jiných měst. P ra
vidly těmi usnadňuje se obchod ve K. a dávaj se m u
mnohé výsady.
H rad Rýzmberk trp ve válce 30 lete, až konečně
r. 1648 je Švédy rozbořen. Pak zasahá do K. i refor
mace, po které nalézáme ve K. několik prázdných
domů, ze kterých obyvatelstvo odešlo, pronásledováno
jsouc pro v ru.
Zejména je to dům bl že radnice, kde dnes stoj ak
ciová prádelna, který kupuje panstv koutské a zři
zuje tam prvn pletárnu ponožek a jiných věc .
P anstv m koutským a trhanovským vládne později
pověstný nepř tel Chodů Wolf Maximilian Lamingeň.
Vdova po něm pan Polyxena z Lobkovic prodává je
dne 16. listopadu 1697 novému majiteli baronu Jind
řichu Stadiónov z Wiirzburku. A v této době nalézáme
již zm nky o prvých Židech n a panstv koutském. Rod
S adionův vládne zbož m koutským a trhanovským až
do r. 1909, kdy vymřel.
Za Stadionů vzrůstá kdyňská továrna a t m i blaho
byt obyvatelstva. Město K. roste, stav se domy, oby
vatelstva přibývá, ale sužuj ho vojska válek Karla VI.
a M arie Terezie. Velmi časté jsou ve K. rekvisice obil ,
nen li možn.0' obil sehnati, jsou voláni ku pomoci Ži
dé, kteř je pak obstarávaj .
Konečně sv tá větš svoboda. V r. 1848 tvoř se i
ve Kw národn garda o 235 členech, ale konce jej jsou
neslavné, jako jinde. Ale ruch v městě neustává, do K.
dostává se pošta, stav se nová adnice r. 1850, při
cház železnice r. 1889, školy rostou, r. 1896 zř zena
škola měš anská, továrna zat m dobře prosperuje,
obyvatelstvo nacház dosti obživy a převrat zastihuje
K. v nejlepš m vzrůstu.
V dějinách Židů na K. bude třeba přihlédnouti i
k ostatn m osadám, které se K. sousedily: Kout na šu
mavě, Všeruby (N eumark), D lažov, Louč m, Koloveč,
Poc novice, P rapořiště a jiné.
V této části o K. budou vzpomenuty dějiny Židů
v Koutě, P rapořišti, Louč mi, D lažově a Poc novic ch.
O Židech v obvodu panstv Stadionského p še Emil
Tš da: „N ový majitel neměl Židů v lásce, a to prostě
z té př činy, že nezaplatili celou kupn cenu za pan
stv . Majitel žil za hranicemi, úředn ci jeho, zejména
vrchn Seyfried, nezap nali svých kapes, výtěžek z vel
kostatku byl malý, zavládlo směnečné hospodářstv ,
útočiště hledáno u Židů, a tak situace nebyla utěšená.''
P rvn zm nka o Židech je v koutském archivu v t.
zv. Amtsrelationen, kde je zapsáno, že vrchn správce
koutského panstv Jindřich D alken na rozkaz své
vrchnosti, tedy Stadiona, vydává vynesen r. 1720,
kterým se všichni Židé z panstv koutského vy
pov daj .
,.
P řipiš doručen byl : Židu Abrahamu M arkusovi
v Koutě, jehož v korespondenci koutského archivu na
zývaj „patriarcha". Rodina Abrahama M arkuse byla
již asi 100 let usazena ve Všerubech a pak několik let
bydlela v Koutě. N ejv ce starost působil koutskému
panstv Abraham M arkus a chtěli jej za každou
cenu vypuditi. Žalovali na něj Stadiónov a ten naři
zuje, aby ho hl dali, na jeho poč nán dávali pozor a
jak by jej v něčem chytili, ihned ho vyhnali. Ale Abra
ham asi tušil, co by jej potkalo á proto žil velmi so
lidně, v ničeni jej nemohli přistihnouti, a tak jej na
cház me v Koutě až do jeho smrti r. 1725.
Vrr\ hn sont zlost proti němu a p še, že nebýti

Abrahama, s ostatn mi byl by brzo hotov. Z toho vi
děti, že Abraham byl vůdcem Židů a že se jich zastával.
P roti vypověděn Židů z koutského panstv r. 1720
Židé se ohrazuj , nejsou s n m spokojeni a odpov daj ,
že z panstv nepůjdou, že zaháj s majitelem panstv
spor, ve kterém spoléhaj ha podporu celého židov
stva z Čech.
K větš akci odhodlali se dne 7. listopadu 1720, kdy
% celého panstv podávaj vrchn mu pon ženou žádost,
aby jich tak krutě nepronásledoval a odvolávaj se,
že již r. 1654 za Volfa Viléma Lamingena činže z do
mů a daně řádně platili. Tuto žádost přinesla na zá
mek v Koutě deputace Židů, v jichž čele byl Abraham
Markus z Kouta.
Vrchn asi upustil, od st hán Židů a v dalš m do
pise Stadiónov sděluje, že vyčká, jak se Židé budou
dále chovati a jak svým slibům rlostoj , jinak, že jim
ukáže!
V dalš m dopise dov dáme se, že na panstv kout
ském je vinopalna, která se pronaj mala. Když vy
pršel r. 1720 nájem, ucház se o vinopalnu Abraham
Marku« a nab z za n i nájmu 1200 zl. Z dopisu vrch
n ho Stadiónov a odpovědi shledáváme, že Stadion
nechce, aby se vinopalna Abrahamovi pronajala, třeba
dával o 200 zl. v ce nájmu než jin . Z toho viděti, že
Stadion Židům, nepřál.
D ne 17. února 1721 vysv tá z dopisu vrchn ho hra
běti, že Židé vyčkávaj př chodu hraběte Stadiona do
Čech, že se k němu chtěj dostaviti s deputac a pro
siti o ochranu. Ale Stadion odpov dá, že se mýl , člo
nan vaj li se, že jich, bude chrániti a snad nové na
panstv přij mati, to.že by učinil jen na rozkaz c sařův.
D ne 2. března 1721 podal Žid Jakub ze K. supliku
o sleven ochranného poplatku židovského, uváděje,
že tolik platiti nemůže. Vrchn to oznamuje Stadiónov
a popouz ho, že vydá li ostré nař zen , Jakub jistě za
plat .
N ejvětš obt ž bylo, že vrchn nemohl dokázati, zda
Židé maj dle vynesen sněmovn ho z r. 1650 právo
na panstv se usaditi, nebo ne. Židé tvrdili, že ano,
kdežto vrchn neměl důkazů proti, jelikož spisy
archivu koutského shořely a vrchn pro své tvrzen
neměl dokladů.
D le knihy U rbario bylo r. 1721 v obvodu panstv
koutského 11 žid. rodin, které platily ročně 163 zl.
poplatků.
R. 1725 vydáno c sařské nař zen , že obec, která při
pust , aby se usadili Židé, kde dosud nebyli, sama za
plat pokuty 1000 dukátů.
D ne 9. ř jna 1725 zemřel v Koutě od panstva ne
náviděný. Abraham M arkus. Vrchn p še Stadiónov a
navrhuje, aby nyn Židé z Kouta byli vypověděni a
posláni k př buzným do K.
Tady děje se prvn zm nka o Židech ve K. Byli tedy
ve K. Židé již před r. 17.25.
S vdovou po Abrahamu M arkusovi vyjednával vrch
n o prodej jej ho domu, ale vdova žádá za něj výmě
nou domek ve Všerubech. Vrchn trvá však na koupi,
jinak že by Židy z Kouta nevypudil. Ježto vdova byla
těhotná a zima se bl žila, ponechali ji zat m v Koutě.
Teprve r. 1727 opustila vdova Kout a odstěhovala se
do Všerub. V Koutě po té ze Židů nikdo nebydlel.
Abraham M arkus byl jediný Žid v Koutě, který tam
měl svůj vlastn domek, jinak ostatn bydleli v pod
nájmu.
R. 1727 scházej se Židé z krajů klatovského a plzeň
ského a vymáhaj si na krajských hejtmanech některé
výhody.
O podobném poč nán dov dáme se ve K. dne 11.
ledna 1728. Do K. dostavili se dva inženýři, kteř našli
na náměst v domku u panské manufaktury (prádelny)

dva Židy. Tebdy stála nä náměst kdyňském kaple sv.
Jan a asi v m stech dolejš kašny, později byla tato
kaple zbořena a přenesena n a m sto vedle továrny
pana Keila v ulici Komenského, kde dosud stoj . V této
kapli ňa náměst konaly se pobožnosti a proto Židé
z náměst museli se přestěhovati na m sto odlehlejš .
Do domku po Židech na náměst nastěhovali se vý
běrč cla a ungeltu. Vrchn rád by byl výlohy za opravu
domu započ tal Židům, ale dostal rozkaz, aby je za
platilo panstv .
. N ástupce Jindřicha Stadiona, který zemřel r. 1741,
byl Jan F ilip Stadion, z jehož korespondence lze sou
diti, že neměl Židů v lásce. Chvál vrchn ho, že je pro
následuje a nic jim nepovoluje.
D ne 5. ledna 1.760 došel do K. rozkaz, že každý
obyvatel ve K. mus dodati 4 strychy ovsa a 26 liber
mouky pro vojsko. Obyvatelé Ovšem neměli tohoto
množstv a tak obrátili se na Žida obchodn ka ve Vše
rubech, který sl bil ve třech neděl ch vše obstarati a
k tomu ještě 1000 q sena. Část tohoto byla odvezena
do Lovosic a část do H oršova Týna za vojskem.
D ne 23. řijna 1764 čteme v Amtsrelationen, že na
panstv jsou dva Židé, H onig Löbl a Efraim Popr,
kteř půjčuj na vysoké úroky pen ze, prý až ňa 15%.
P anstv žádá vládu, aby čelila tomuto obchodu, aby
dala bance rozkaz, aby pen ze půjčovala banka na lev
nějš úrc':.
V zápise ze dne 1. pros. 1764 zmiňuje se vrchn , že
malá chalupa Salomona H ahna ve Kdyni je na spad
n ut . H ahn z n plat 25 zl. ročně nájmu, nechce však
opravu zaplatiti a žádá., aby panstv m u postavilo
chalupu novou. Vrchn navrhuje chalupu prodati, že
se za n i dostane 300 až 400 zl., mimo poplatek laude
mia (poplatek za koupi chalupy), pak že by se z skala
činže, a mimo to že by dalš opravy platil nový majitel
sám. Stadion na návrh vrchn ho nepřistupuje a žádá,
aby si H ahn opravu poř dil sám, nechce li, aby mu
chalupa spadla na hlavu. Kdyby se chalupa prodávala,
nech se prodá jen křes anu, navrhuje Stadion dále.
D ne 23. ledna 1765 čtem e. v Oberamtsberichten:
„Poc novický Žid dal sebrati dva Židy z Běhařova, ze
sousedn ho panstv bystřického, kteř haus rováli v Po
c novic ch. Vrchn z Kouta potrestal je dvoudenn m
vězen m. Tito žádali, že by zaplatili po 6 zl., kdyby
jim bylo dovoleno cestovati se zbož m po panstv
koutském, nebo aby jim bylo dovoleno usaditi se v Po
c novic ch."
Vrchn o nab dce uvažuje, že poc novický Žid tiše
se chová, poctivě plat , a uznal, že mu tedy byt zdraž !
P ři této př hodě zmiňuji se, že ve K. zůstal po Sab
lovi prázdný byt a nikdo z křes anů ho nechtěl. P roto
nab dne se byt těmto dvěma Židům, aby se ve K. usa
dili. N ebudou li souhlasiti, vypov se z panstv .
Stadion na tyto nab dky vrchn ho odpov dá, aby se
haus rován ciz ch Židů na panstv koutském zapově
dělo, aby měl vrchn pevnou ruku a k pronásledován
haus rn ků aby byli vyzváni rychtáři, myslivci a vrch
nos'tensti zaměstnanci.
Vrchn na to brán své úřednictvo a sebe, že on
koná svou povinnost, ale vláda že Židům mnoho po
voluje, na př. že jim dává sklady tabáku v obvodu
každého panstv a tud ž že jich nelze potom vyháněti.
Zbož jim zabavováti také nen dovoleno. Je tedy nu
cen ř diti se nař zen m zemské vlády.
N ejstarš matriky farn jsou ve K. z r. 1635 a jsou
vedeny do r. 1678. V těch zapisovali se však jen oby
vatelé vyznán katolického.
V matrice z r. 1769, kde na katolické faře zapiso
váni byli všichni nekatol ci a Židé, našel jsem zapsané
zaměstnance kdýňské továrny, mezi nimiž se vyskytuj
jm éna: Karel Bohumil Blumenstengel, Krystián Bed

řich M ackrot, Jan Vilém Buchheim, Bedřich Bohumil
Kurtz, pak Miller a jin . D le jmen lze souditi na původ
židovský,,
R. 1769 zapisuje se v matrice prvn žid. d tě Amálie,
dcera .Mayera Epsteina z Kouta na Šumavě z č. 5<
Zápisy dalš jsou z doby pozdějš , jak bude uvedeno.
R. 1769,.prodává panstv koutské v K. manufakturu
vedle radnice na náměst stoj c bankéři a kupci Ja
kubu Matyáši Schmidtovi z V dně. Tento byl vyznán
katolického, ale přibral si pomocn ky Bernarda Dal
kéna, Karla Bedřicha Bauerreise a lublaňského kupce
Weitenhillera, z nichž někteř byli vyznán židovského.
Tito postav továrnu ihned na jiné základy, nastane
ruch ve K., přibývá dělnictva, průmysl roste.
D ne 12. května 1771 p še vrchn , že o domek, kde
bydl Žid Abraham ve K., ucház se továrenšt mistři
a nab zej o 5 zl. nájemného v ce. Vrchn se raduje, že
se Abrahama zbav .
D opis Stadionův ze dne 20. března 1773 v Amts
relationen zapsaný, přesvědčuje nás, že ve smýšlen
jeho nastal obrat. Stadion prav v něm, že Židům,
kteř na panstv jsou již usazeni, nesm se bráti jejich
chléb t m, že by se dovolovalo ciz m Židům po panstv
haus rovati a že mus se zdejš Židé chrániti.
D ne 16. prosince 1778 zmiňuje se vrchn , že Židům
se sice dodávky vojenské nezadávaj , ale že se jim svě
řuje jejich dovoz jako formanům.
R. 1783 byla pronajata výroba potaše ve K. Salo
monu H ahnovi, o němž již byla řeč o chaloupce na
spadnut . P o pěti letech však stěžuje si vrchnost na
H ahna, že neplat nájemné a že bude lépe, převezme li
panstv výrobu potaše samo.
D le knihy sporů městských ze dne 15. února 1784
stěžuj si kdýňšt obchodn ci, že pod ochranou vrch
nosti stoj c Židé ze K. Mojž š H ahn a M acherl H ahn
s různým koloniáln m zbož m haus ruj , nedbaj ce ne
děle a svátků, že navštěvuj rodiny a t m obchodn ky
kdyňské poškozuj . Již dvakráte byli zadrženi.
Vrchnostenský úřad v Koutě žalobu jmenovaným
předložil a pohrozil jim, že jim zbož vezme a je dle
zákona potrestá.
D le zprávy z musea klatovského bylo v této době
haus rován krajským úřadem zakázáno a pohrozeno
všem trestem, budou li dopadeni.
R. 1785 je uvolněn m Židům, dostávaj některá pri
vilegia.
Ještě však r. 1800 je třeba dovolen obce, aby směl
býti Žid přijat některým sousedem do podnájmu. Tak
žádá občan Jan H ostaš ve K. povolen obce, aby směl
přijmouti do bytu Žida. Konšelé však se usnášej ,
žádosti této nevyhověti.
Od počátku 19. st. nacház me již Židy zapsané
v matrikách farn ch ve K. V této době žili tu rodiny:
Jonatan H ahn s manželkou Kateřinou, roz. Schwar
zovou. H ahn byl obch. a měli pět dět : Rudolf, nar.
r. 1800, Leopold r. 1801, Josef r. 1805, Michal r. 1807
a Israel r. 1811.
Rudolf H ahn s manželkou Estherou, rozenou Zúk
kerovou z Čachrova, bydleli jako předchoz ve K.
v č sle 159. Zjištěny byly tři děti: Karolina, nar.
r. 1834, Jonatan r. 1837 a Michal r. 1839. Jejich otec
byl patrně synem předešle uvedeného Jonatana
H ahna.
^ '
Třet rodinu tvořili Lazar Beck s manželkou Annou
• Fischlovou z M erkl na, rovněž obch. ve K. v č. 158.
Jejich d tky byly rozeny: Rosa r. 1835, F rantišek
r. 1837 a Anna 1838.
•
Čtvrtou rodinu tvořil Mojž š Bacharach a jeho
manželka Kateřina, rozená Eisigová z Trhanova.
D tky byly Rosa r. 1827 a Sára r. 1835.
Vynikaj c rodinou byl ranhojič a porodn k Mojž š

Reach s manželkou Rosou, rozenou Löwyovou z Prahy. rova 4 měs., t. r. Adam G laubeř 9% t. a Josefa Glau
• berová 3% roku a Jakub G lauber 8 týdnů (patrně
Bydleli v č. 23. D tky byly Vilem na, Adolf na, Zik
mund, Klára a Emilie. Reach byl u chudého lidu nějaká nákaza, které podlehly všecky děti této rodiny),
velmi obl ben, nebo léčil jej zdarma a také zemřel r. 1832 Rebeka G lauberová 68 let, r. 1833 Mina Pitt
nerová 7 týdnů, t. r. Sára Schwarzkopfová 2V2 r.,
zcela chudým. Kdyňský lékař dr. Weisl mu rád posky
toval výdělek a dělil se s n m o • honorář za léčen 1834 Emanuel Weiß 9 měs., t. r. Rebeka Klauberová
děln ků v továrně Schmidtově. Reach zemř. r. 1869 9 dn , 1836 Adam Schwarzkopf 4 roky, r, 1837 Ma
a je pochován na žid. hřbitově v Louč mij kde jeho tyáš Kraus 67 . let, 1838 Eva Lewitová 26 let a 1838
Tobiáš G lauber 20 týdnů.
hrob je ve velmi sešlém stavu.
Sňatky v P r a p o ř i š t i konány tyto:
Šestou rodinou ve K. byl Michal H ahn s manželkou
R. 1817 Jachim G laser z Touškova a Marie, dcera
Reginou, roz. F reundovou z Oseká. H ahn byl krejč m
a bydlel ve K. v č. 59.:Měli d tky: Jindřicha, Kateřinu, Rub na Augsteina z P. •
Jonáše, F rantiška, Josefa, Jindřišku; Leopolda a Mar
R. 1819 Lazar Bloch, obch. ze Švihová a Kateřina,
ka. Posledn se jim narodil r. 1856, prvn r. 1839.
dcera Rub na Augsteina z P.
R. 1819 Eliáš Augstein, obch v P . a Ludmila, dcera
Zaj mavý je zápis dět rodiny Bacharachovy. Dcera
Marka Krause z JP.
Barbora má několik d tek a všechny jsou zapsány jako
nemanželské! Dalš m pátrán m došel jsem toho, že
R. 1821 Lazar Weiß, obch. ze Smržovic a Magda
tyto d tky nebyly nemanželské, ale rodiče jejich ne
lena, dcera Marka Krause z P .
dostali povolen ke sňatku, asi z té př činy, že ne
R. 1839 Samuel Borges, obch. ž N ýrská a F rantiška,
mohli zaplatiti velký poplatek, který se tehdy žádal. dcera zemř. ^Enocha bst ein á z Poběžovic.
Byli oddáni dle ritu žid., žili spolu, ale úřady jejich
P řes veškeré pronásledován žid. rod. v Koutě
děti zapisovaly jako nemanželské.
udržely se tam tyto rod. v době pozdějš :
Dle záznamu výše uvedeného Mayer Epstein
V této době nebyl ve K. v matrice zapsán žádný
•v Koutě č. 5, okolo r. 1799.
žid. sňatek.
Eliáš Mandelbaum a F rantiška Epsteinová z Kouta.
V úmrtn matrice zapsáni jsou: Kateřina H ahnová,
74 let, zemř. r. 1819, Kateřina H ahnová, 49 let, zemř. Obch. y č. 90. Měli sedm d tek.
Enoch Ebstein a F rantiška Reichenbaumová z Če
r. 1823, Isák Beck, 79 let, zemř. r. 1829, Israel H ahn,
čovic. Meh výčep kořalky v č. 5» D tky 4.
. ;
18 let, zemř. r. 1829, Anna G eschmaiová, 86 let, zemř.
r. 1831, Jan H ahn, 60 let, zemř. 1831, Kateřina Ba
Eliáš Augstein a xLudmila Krausová z P . Obch.
charachová, 74 let, zemř. r. 1833 a t. r. zemřel Mojž š v č. 90. Jedno d tě jim zemřelo.
:
Bacharach, stár 66 let.
'
Sňatky v této době v Koutě nebyly žádné. '
Zemř.: r. 1821 Salpmena Ebsteinová 63 let, 1822
Jelikož v této době nebylo ještě hřbitova v LouČ mi,
pochováváni zemřel v Poběžovic ch (Ronšperku), Karel Mandelbaum 9 měs., t. r. Marek Mandelbaum
;
3 roky, 1833 Šalomoun Ebstein 1 rok, 1834 Barbora
v N ýrsku a snad i v Janovic ch.
Augsteinová 6 měs., 1837 Enoch Ebstein 84 let
N ejv ce rodin žid. v tehdejš době bylo v bl zkém
a 1838 Emanuel Augstein 2 r.
Prapořišti
N ař zen m dvorn kanceláře z r. 1837 zavedeny
Jsou to Efraim Lewy s manželkou Esther, roz. Wei
sovou ze Štěnovic u Plzně, byl obchod., bydlel v č. 4 byly nové matriky, a tak od veden matrik na kato
lických farách bylo upuštěno a Židé sami si matriky
a měli 8 dět .
Löbl G lauber a Cec lie Kohnová z Puclic, obch. obstarávaj . Obyčejně veden m matriky byl pověřen
rb., který za to dostával zvláštn plat.
v P . č. 1. Měli 10 dět a jedno jim zemřelo.
. Matyáš Kraus a Salömena F riedová ze Žichovic,
Matriky od r. 1839 a dalš našel jsem ve K. velmi
obch. v P . D ět pět, samé dcery.
dobře vedené a uloženy jsou u pana Mořice Augsteina,
obchodn
ka ve K.
Eliáš Augstein a Ludmila Krausová ze K., obch.
v P. č. 44. D tek pět.
Po r. 1840 vyskytuj se ve K. vedle již jmenovaných
žid. rodin tyto:
Isák Augstein a manželka Mina, roz. Wilmerová ze
Adolf Augstein s manželkou Žofi , roz. Fleische
Schweißinku u Plzně. Byl obch. v P . č. 2. D tek bylo
rovou, pak obch. obil m a majitel lihovarny Jakub
sedm. Později přešel do K., jak o něm tam bude
Klauber a manželka Karla H ahnová, kupec Mořic
zm nka.
Rub n Augstein a manželka F rantiška Krausová Steiner a Klára Reachová, Vilém Sonnenschein a
Aloisie Kohnová.
z P . Obch. v č. 3. Syn Jakub nar. se r. 1801.
V této době prádelna ve K. vzrůstá, v denšt továr
Lazar Weiß a Anna, roz. Krausová z P . Obch. v č. 3.
n ci přiváděj ji k. nebývalému rozkvětu. Pracuje pro
D tek bylo devět.
• • • Eliáš Klauber (v matrice zapsán G lauber) a mantovárnu nejen obyvatelstvo ve K. a okol bydl c , ale
želka Barbora, rozená Schwarzkopfová z D louhé Ysi. i velmi zdaleka sem zbož upředené dovážej , a těmi
obchodn ky jsou ponejv ce Židé.
Obch. v P . č. 1. D tek bylo 5.
V továrně pracuje na ručn ch stavech 4 až 5 tis c
Adam G lauber (Klauber) a Rebeka Kohnerová
přadláků, 400 česačů a 400 tkalců. V součtu jsou
z Těnovic u Plzně. D tky 3.
Abraham
Klauber a Eliška
Schwarzkopfová pojati i pracovn ci z Chebska.
z D louhé Vsi, obch., d tky dvě.
Kdyňská továrna sepisuje smlouvu s v deňskou
Eliáš Klauber a Barbora, roz. Fischerova z Vesenic, firmou, uměleckou barv rnou Martina Schmidta a
Viléma Lautersacka, ve které jmenovaná firma se za
obch. v č. 30, d tky tři.
N atan Bloch a Eliška Krausová z P., obch. v č. 3. vazuje řádně obarviti ročně na 4 tis ce kusů d la.
D tko jedno.
Po smrti Schmidtově továrna předána je společ
Zikmund Klauber a Julie Schwarzkopfová z D louhé nosti, až konečně r. 1845 sepsána je smlouva na 8 let
a tam nacház se 29 společn ků s kapitálem
Vsi, obch. v č. 1, d tě Mina, roz. r. 1839.
626.093 zl. a mezi těmito společn ky je mnoho Židů.
Dle úmrtn matriky zemř v P .:
R. 1859 zničil požár továrnu, ale tato se brzy pod
R. 1818 David Löwy, 2 měs., t. r. Adam G lauber
56 let, 1809 Josef Löwit 74 let, t. r. Eva Lowitová dobrým veden m zaáe vzpamatovala.
62 let, r. 1825 Marie Augsteinová 17 týdnů, r. 1827
R. 1870 byla továrna prodána a koupil ji J. Bondy,
Kateřina Augsteinová 2 roky, r. 1829 Terezie Laza
známý továrn k z Prahy. Nový majitel utvořil z to

várny akciovou společnost se jměn m 750,000 zl.
Státn úpadek r. 1872 továrna š astně přestála a ředi
telem jej m stává se rada Augustin D ehne. Ručn
práce v továrně přestává a měn se ve výrobu stro
jovou.
Již po r. 1840 snaž se zdejš obchodn ci obil m,
z nichž jmenujeme zvláště Isaka Augsteina a Jakuba
Klaubřa, obnoviti světoznámé trhy ve K. G uberniál
n m povolen m ze dne 24. července 1846 povoluje se
konati ve K. týdenn trhy obilné každou středu.
Tyto obilné trhy však dlouho se neudržely, nebo
zdejš kraj nen vhodný pro pěstován obil , ale záhy
nastupuj na jejich m sto trhy na dobytek, které n a :
bývaj světového významu. Zásluhu o ně opět maj
žid. obchodn ci, kteř budou zvláště připomenuti
v dalš m pojednán .
;
V této době, okolo r. 1848, působ v bl zkých Vše
rubech ranhojič a porodn k Jiř Leopold Weisel.
V letech šedesátých a sedmdesátých vyskytuj se ve
K. tyto rodiny žid.: Kupec Marek Klauber s manžel
kou Annou, rozenou Kleinovou, kupec Jonáš H ahn a
Anna, roz. Lowenthalová, učitel Josef Bloch s man
želkou Barborou, roz. Špérbrovou, MUDr. Josef Weisl
s manželkou Cecili , řoz. Klaubrovou z Prapořiš ,
učitel Isak H ahn s manželkou Aloisi , roz. Lederero
vou, obchodn k Josef Weisl a Julie, roz. Schnurma
cherová, obchodn k Josef Schwarzkopf a Barbora,
roz. H utterová, po r. 1880 přicházej do K. kupec
Jakub Weisl a H erm na, roz. Wienerová, krejč Sa
muel Bichler a manželka Rosa, roz. Reisérová, učitel
Šalamoun Seger a manželka Žofie, roz. Munschová,
v letech 90. vyskytuj se ve K: synové Abrahama Aug
steina Josef Augstein a Mořic Augstein, velkoobchod
n ci, pak obchodn k dobytkem Leopold H utter a rb.
Zigmund Fischel s manželkou Terezi , roz. Pop
perovou.
Vynesen m min. kultu a vyučován ze dne 1. čer
vence 1895, č. 25.211 ex 1894, bylo nař zeno na zá
kladě t. zv. žid. zákona z 21. března 1890, ř. z. č. 57,
zř diti nové obvody ž. o.
N astala tedy změna vé K. a zř zen nový obvod ž. o.
Dle nař zen museli býti k dosavadn m členům obc
přibráni dva členové, které z řad Židů jmenovalo
okresn hejtmanstv , t. zv. důvěrn ci, a dále musel
býti k poradám zván i rb.
N ové volby vykonány a zvoleni: Mořic Klauber
ze K., Josef Augstein ze K., Jakub Weisl ze K., Mořic
H oitäsch ze Všerub, Michal Klein st. z Poc novic,
Wolfgang Schwarz z Kolovče, Rudolf Lažanský
z Louč mi, Ludv k H utter ze K., Josef Weisl ze Vše
rub, Josef Schwarz z Dlažova, Lazar Salz z Miletic,
Michal Klein ml. z Poc novic, Ludv k H utter z Dla
žova, Leopold Brandeis z Dlažova. (Zaznamenáno dle
volebn listiny ze dne 15. srpna 1894.)
N ový obvod ž. o., který dle nového zákona byl sta
noven, zab ral obce: Kdyni, Kout, Prapořiště, Sta
rec, Dlažov, Poc novice, Všeruby, Koloveč, Louč m,
H lubokou a Lhotu.
ř"Rb. měl s dlo ve K.
Po letech devadesátých objevuj se ve K. ještě ro
diny: Ignác Beck a manželka Karla, roz. Mayerová,
Mořic Augstein a manželka ivlára, roz. Mendlová,
MUDr. Arnošt Pollatschek a manželka Berta, roz. Fan
tová, po jej m úmrt Elsa, roz. Schreierová a j
D le protokolu voleb ze dne 29. ř jna 1897 vyko
nány volby do o. ž.
Starostou po dvoj volbě stal se Josef Augstein ze
K., m stostarostou Mořic H oitasch ze Všerub, v širš m
výboru byli: Marek Klauber, Mořic Šteiner, Leopold
H utter, Josef H utter, D r, Josef Weisl, Ignác Beck,
Leopold Klauber, Abraham Weintraub, Adolf G laser,

Ludv k Salz, Abraham Wachtel, David H ahn, H eř
man Schwarz a Eliáš Schnurmacher. Pokladn kem byl
zvolen Mořic Augstein, účetn m Samuel Fischel, rb.,
za plat 36 zl., dozorci templů se stali: Marek Klau
ber ve K., Ludv k H utter v Dlažově, Simon H utter
v Kolovči, Michal Klein v Poc novic ch á Mořic Hoi
tasch ve Všerubech. Do šestičlenné komise zvoleni:
Josef Augstein ze K., Mořic H oitasch ze Všerub, Ja
kub Weisl ze K., Leopold Brandeis z Dlažova, Wolf
gang Schwarz z Kolovče a Rudolf Lažanský z Lou
č md.
R. 1901 bylo v celé ž. o. ve K. 55 členů, z nichž
plat c ch bylo 52. D ne 3. prosince 1900 byl zase
předsedou obce zvolen Josef Augstein «e K,
Spolek Chevra Kadischa byl ve K. založen již
r. 1889 a jeho stanovy schváleny vynesen m okres
n ho hejtmanstv v Domažlic ch ze dne 16. července
1889, č. 8469. Prvn m předsedou byl Josef Au g
s t e i n ze K., který se o spolek velmi staral a ze
jména pečoval o majetek spolku, kterým byl žid.
hřbitov v Louč mi. R. 1902 č tal spolek 29 členů.
H řbitov byl často opravován, tak na př. r. 1904 opra
vována hradba a dány nové pil ře k hlavn m želez
ným ozdobným vratům stavitelem Tomášem Babkou
z Dlažova, vysázeny stromy a upraveny cesty. Dnes je
hřbitov pravou lesn idylkou, je to palouček, obklo
pený kol dokola krásným jehličnatým lesem, pěknou
kamennou hradbou ohrazený, vchod uzavřen krásně
pracovanými železnými vraty, cesty posypané p skem
a náhrobky vkusně upraveny. Zásluhu o to maj bratři
Josef a Mořic Augsteinové ze K.
Dne 22. zář 1904 vypsán byl konkurs v ž. o. ve K.
na m sto rb. Ročn plat nab zen 1000 K, při druhém
souběhu byl zvýšen na 1200 K, dále měl rb. byt, pa
livo, výnos schechita 300 K, plat za psan matrik, za
vykonáván nábož. obřadů a za vyučován na obecné
a měš . škole israel. náboženstv . Tehdy bylo ve K.
12 až 15 žid. dět , které navštěvovaly zdejš školy.
Prvn m rb. byl ve K. Sigmund F i s c h e l od
I . květná 1895 do 10. května 1902.
R. 19Ö4 byl ve K. rb. Josef K r a u s, který tady
působil od 17. srpna 1902 do 4. zář 1904. Odešel bez
výpovědi dne 20. zář 1904.
•
Na vypsán konkursu přihlásil se dne 1. dubna 1905
Adolf U r b a c h, který působil do 12. července 1908.
Pak byl zvolen rb. Ezechiel N. u s s b a u m, ale že
neznal česky, odešel již 1. dubna 1910.
N ato působil ve K. rb. Sigmund B e i n k e l e s od
I I . července 1910 do 11. března 1911.
Po něm přišel posledn rb., Alois S c h i r e n z
z Prahy Libně, od 15. července 1911 do 15. srpna
1914.
Od vypuknut světové války nebyly konány schůze
ž. o. ve K. a také scházej veškeré zápisy. Jen dne
9. února r. 1916 oznamuje se okresn školn radě
v Domažlic ch, že nelze naj ti uč. n. ž. Obec nemůže
naj ti ani zkoušeného uč. n. ž., na všechny vyhlášky
se nikdo nepřihlásil. P ř padné sňatky, pohřby a pod.
koná ve K. rb. z Klatov.
Dle zápisu z 1. list. 1909 bylo ve K. 51 plat c ch
členů v ž. o., a to ze K. 15, z Dlažova 10, z Kolovče
14, ze Všerub 8 a z Poc novic 4.
Zdejš obec nestač již vydržovati synagogu a ' rb.
a zač ná se uvažovati, aby K. byla připojena k ně
které bl zké ž. o. Připojen k Domažlic m se odm tá,
nam tá se z důvodů talmudu, který zapov dá Židům
o velkých svátc ch konati cestu delš jedné hodiny.
Mnoz ze zdejš ch Židů protestuj proti vysokým po
platkům, které mus o. ž. odváděti a hroz , že raději * . ,
z c rkve vystoup . Židů v této době ve K. i okol stále 'jf
ubývá, stěhuj se do velkých měst.

D ne 26. června 1914 vykonány nové volby pro ob
dob do r. 1917 a zvoleni: Šest členů představenstva:
Rudolf Schwarz z Kolovče, MUDr. Arnošt Pol atschek
ze K., Leopold H utter z D lažova, Rudolf Lažanský
z Louč mi, Max Pollak ze Všerub a Sigmund Brandeis
z D lažova. N áhradn ky zvoleni Sigmund Wachtel
z Poc novic a Josef F leischel z H radiště.
D ále zvoleno 6 členů do širš ho výboru: Josef Aug
stein ze K., Artur Klein z Poc novic, Jindřich Salz
z Miletic, Šimon Schwarz z Kolovče, Ezechiel H ahn
z Čern kova, Mořic Augstein ze K. Revisory pokladny
zvoleni D avid H ahn z Miletic a Šimon Schwarz z Ko^
lovce.
Do komise pro určován př spěvku zvoleni Leopold
H utter z D lažova, Rudolf Schwarz z Kolovče, Rudolf
Lažanský z Louč mi, Sigmund Brandeis z D lažova.
Ve světové válce starost o ž. o. spoč vala na sta
rostovi obce Josefu Augsteinovi, vyřizoval všecka
úředn podán sám, staral se o synagogu, o hřbitov,
o uprchl ky z H aliče, o školu a náboženské vyučo
ván dět .
Židovšt uprchl ci z H aliče byli ubytováni nejprve
v Sokolovně ve K. a pak byli rozděleni do ostatn ch
část města. Přijeli hned 20. listopadu 1914 v počtu
asi 140 osob, v Sokolovně zř zena jim kuchyně, kde
se jim vařilo z peněz, jež dostávali od státu. Z. o.
a zejména předseda Josef Augstein se o ně pečlivě
starali.
Světové války ze K. účastnili se: Viktor Kohn,
který dostal se do ruského zajet a účastnil se česko
slovenského odboje v Rusku činně jako legionář, pak
Josef Weisl, který jako správce lazaretu v Plzni po
máhal kdyňským vojákůni, Max. H utter, oba synové
MU D ra Josefa Weisla ze K., starš Richard byl těžce,
mladš F rantišek byl jen lehčeji raněn, syn Josefa
Augsteina Benno a Emil Schwarzkopf, jenž zůstal ne
zvěstným od r. 1916.
P ro zaj mavost uvád m ještě posledn volby do ž. o.
ve K., které se konaly dne 27. dubna 1923. P ředsedou
zvolen Josef Augstein ze K., m stopředsedou Max.
Pollak ze Všerub, pokladn kem a zapisovatelem Josef
Weisl ze K., členy výboru: Rudolf Lažanský, D r. Ar
nošt P ol atschek a Artur Klein. N áhradn ky byli Ru
dolf Schwarz a Vojtěch H utter. V širš m výboru za
sedali Mořic Augstein, G ustav H oitasch, Mořic Klein,
Jindřich Salz, Josef Schwarzkopf, Viktor Kohn. Revi
sory byli D avid H ahn a Mořic Augstein. Členové pla
tové komise jsou Sigmund Wachtel, Rudolf Schwarz,
Josef Weisl a Jindřich Lederer ze Všerub. D oz. s. byli
ve Všerubech Jindřich Lederer., v D lažově D avid
H ahn, v Kolovči Rudolf Schwarz a ve K. Josef
Schwarzkopf. Členy daňové komise byli Max Pollak
ze Všerub, D r. Arnošt Pol atschek ze K., Artur Klein
z Poc novic a Mořic Augstein ze K.
Stěhován m členů ž. o. ze K. a okol ubývá stále
členů, obec je č m dál t m slabš , rb. nen , a proto
okresn úřad v D omažlic ch nařizuje dne 15. listopadu
1922, č. 54.670/ 3, aby se o. ž. ve K. rozešla a připo
jila k D omažlic m.
Ö tom bylo jednáno ve schůzi širš ho výboru ve K.
dne 7. prosince 1922 a na návrh předsedy Josefa
Augsteina výnos okresn ho úřadu zam tnut. S t mto
návrhem projevili ¥e schůzi souhlas Jindřich Lederer
ze Všerub, G ustav H oitasch ze Všerub, H eřm an Klein
z Poc novic a Rudolf Schwarz z Kolovče. Ba zam t
n ut ve schůzi i návrh obce ve K., že by obstarala pro
děti učitele náboženstv .
N ato došel nový dopis okresn ho úřadu v D omažli
c ch ze dne 30. května 1923, o kterém pojednáno ve
schůzi širš ho výboru dne 22. června 1923. V dopise
je n áb. obec vyzvána, aby podala soupis jměn a spo

jila se s D omažlicemi. I tento návrh byl zam tnut a
žádáno o poskytnut lhůty jednoho roku, že o. ž.
bude o návrhu uvažovati.
Ze soupisu jměn okresn mu úřadu poslaného se
znáváme, že má ž. o. ve K. synagogu, sousedn dům,
inventář synagogy, ale hotové pen ze žádné, Všeruby
maj synagogu, podobně i D lažov, Koloveč jen modli
tebnu v najatém domku; mimo to maj Všeruby na
daci 1000 K. H řbitov v Louč mi je majetkem spolku
Ch. K.
D ne 14. ledna 1925 došel nový dopis okresn ho
úřadu v D omažlic ch, kterým se obec znovu vyzývá,
abý se rozhodla pro D omažlice nebo pro jinou o. ž.,
se kterou by splynula vjedno.
O tom pojednáno ve schůzi dne 20. března 1925 a
žádán opět odklad na jeden rok.
Ale na ten to návrh okresn úřad v D omažlic ch v ce
nepřistoupil a již 2. května 1925 vynesen m č. 20.615/ 3
rozpoušt se ž. o. ve K. a nařizuje se připojen k jiné
o. ž.
K návrhu posledn ho předsedy Josefa Augsteina
vyjednáváno tedy s drem Evženem Löwym, advoká
tem v Klatovech, o připojen K. ke Klatovům. Stano
veny podm nky jako pro jiné přespoln Židy. Obec
ve K. nebude požadovati žádných zvláštn ch úkonů
náboženských, rb. pak bude m ti vedlejš př jmy ze
svateb, ohlášek, pohřbů a pod. Vyjednáván s Klatovy
obstarali M ořic Augstein a Artur Klein z Poc novic.
Klatovy na počátku chtěly synagogu ve K. prodati,
což bylo Kdyňskými zam tnuto.
D ne 16. dubna 1926 na schůzi širš ho výboru ve K.
bylo odhlasováno připojen K. ke Klatovům a pode
psáno následuj c prohlášen obou stran:
P roh lášen .
My, podepsan př slušn ci ž. o. ve K., v D lažově,
ve Všerubech a v Kolovči, zavazujeme se, že na svůj
náklad a bez nároků na náhradu od kohokoliv, ze
jména od ž. o. v Klatovech, budeme udržovati ve
svých obc ch dosavadn kostely israelitské.
Jakmile však my, naši dědici, nebo jin př slušn ci
ž. o., bydl c ve K., v D lažově, ve Všerubech a v Ko
lovči, přestanou udržovati tyto kostely, je o. ž. v Kla
tovech oprávněna o dalš m jejich osudu rozhodnouti,
tedy bu je zachovati, nebo prodati, krátce dle svých
stanov s nimi naložiti.
V př padě však, že ž. o. v Klatovech jakýmkoliv
způsobem by je zpeněžila, je povinna z úroků kapi
tálu takto z skaného v prvé řadě udržovati israelitský
hřbitov v Louč mi.
N a doklad závaznosti tohoto prohlášen naše vlast
noručn podpisy.
Spis podepsán v Klatovech a i ve K.
Podpisy ze K. jsou: D r. Arnošt Pol atschek, Mořic
Augstein, Josef Augstein, Viktor Kohn, Arnošt Neu
mann, Josef Schwarzkopf, Jindřich Salz, Rudolf
Schwarz, M ořic Klein a Sigmund Wachtel.
Posledn m t mto aktem konč zápisy ž. o. ve K.
dne 17. května 1929. Toho dne konala se posledn
schůze ž. o. ve K., kde Mořic Augstein přečetl dopis
okresn ho úřadu v D omažlic ch ze dne 11. prosince
1928, č. 711/ 3, kterým se úředně prohlašuje spojen
ž. o. ve K. s ž. o. v Klatovech.
Synagoga ve K. zůstala kdyňským Židům a také se
tam o největš ch žid. svátc ch konaj bohoslužby.
V r. 1930 shledáváme ve K. tyto žid. rodiny:
MUDr. Arnošt P o l a t s c h e k s chot , Mořic
A u g s t e i n , velkoobchodn k, s chot a jednou dce
rou, vdova po lékaři Cecilie Weislová, obch. Viktor
K o h n s chot a dvěma dětmi, obch. Josef W e i s l
s chot a dvěma dětmi, obch. Josef S c h w a r z k o p f

s chot a dvěma členy rodiny, obch. Arnošt N e u
m a n n s chot , obch. Mořic ' K l e i n 8 chot , obch.
Max H u t t e r s chot a třem i dětmi.
Z vynikaj c ch mužů Židů ve K.' uvád m: Mojž š
R e a c h, ranhojič a porodn k, o kterém již promlu
veno na str. 5; Josef W e i s l , lékař ve K.

Dr. Josef Weisl

ojedinělou pro svoji dobu daleko široko. Knihovna
č tala 1200 svazků.
.,...• .,:,
Za manželku pojal Cecilu Klauberovou z P rapbřiště,
s n ž a svými dvěma syny vedl vzorný rodinný život.
R, 1888 stal s;e železničn m a r. 1890 obvodn m
lékařem a v obou těchto funkc ch setrval do své smrti.
Chřipková epidemie na sklonku války zaměstnala
ho plně. N edbaje vlastn choroby, neúnavně pro
cházel pěšky, jako vždy, vesnicemi a samotami a po
strážn ch domc ch horské trati. Ordinoval do noci
9. ř jna 1918 a když se ráno 10. ř jna seskupily před
domem voz ky venkovanů, hledaj c pomoci, nebylo
už dra Weisla. Zemřel jak žil: v silné mlčenlivé práci.
Byl pochován za účasti všech vrstev okresu na
židovském hřbitově v Louč mi,: v sousedstv českých
vesnic a samot, jimž nezištně věnoval práci svého
života.
D r. Josef Weisl měl tři syny. P rvn Emil, narozený
r. 1874, brzy zemřel, druhý syn Richard, n ar. r. 1876,
je advokátem v Moravské Ostravě, třet F rantišek, n ar.
r. 1897, je prokuristou v P raze.

Jakub Weisl

MUDr. J o s e f W e 1 s 1 v e K d y n i.
MUDr. Josef W e i s l nar. se dne 21. listopadu 1847
v Bezděkově u Klatov a zemř. dne 9. ř jna 1918 ve K.
N ebylo snad nikoho v celém širokém okol K., kdo
by neznal jeho vysokou a rázovitou postavu, málo
sehnutou, bloud c vytrvale po 40 let městem K.,
osadami, vrchy a planinami šumavského předhoř .
O širokém jeho haveloku, o pevné holi koluj dosud
po kraji anekdoty a zkazky, jež všechny nasvědčuj
tomu, jaké zvláštn úctě u všech obyvatel těšil se drsný
a svérázný pan doktor.
N eutěšené postaven venkovského lékaře v chudém
horském kraji dnes těžko je si představiti. T m vět
š ho podivu ovšem zasluhuje vytrvalost a péče, j ž od
prvn ho dne svého působen až do posledn ho dne
svého života, bez oddechu a bez přestávky dr. Weisl
věnoval svému kraji.
Byl synem chudého domkáře a obchodn ka H eřmana
Weisla z Bezděkova. Otec záhy zemřel a matka od
stěhovala se s četnou rodinou db Klatov. Vlastn m
přičiněn m vystudoval klatovské gymnasium a praž
skou universitu. V květnu r. 1872 dosáhl hodnosti
doktora medic ny a prohlášen v červnu téhož roku
magistrem porodnictv . U snesen m městské rady
ve K. byl jmenován dne 22. července 1872 městským
lékařem s ročn m pláten 200 zl., které z poloviny hra
dilo město a z poloviny akciová továrna.
Teprve r. 1874 zlepšilo se jeho hmotné postaven ,
když byl správou prádelny jmenován továrn m lékařem
s platem roč. 300 zl., ze kterých mu však po dobu
života bývalého tov. lékaře Mojž še Reacha sráželo
se odpočivné v částce 100 zl.
P ř chod jeho do K. znamenal pozoruhodný prospěch
všem, nebo byl prvn m promovaným doktorem, který
se ve K. usadil.
Své židovstv nikterak neprojevoval. Vzdálen vš
bigotnosti, projevil ducha pokrokového, daleko před
stihuj c ho svou dobu. Lnul láskou a oddanosti k svému
kraji a lidu, sympatisoval zvláště s venkovským lidem
a když národn uvědomen " proniklo do Pošumav ,
byl dr. Weisl mezi zakladateli českých spolků, zejména
Měš anské besedy, i když proto byl zbaven funkce
továrn ho lékaře.
Jak znamenitý celek vyhraněné čeáko židovské
individuality může tvořiti kompromis těchto dvou slo
žek, dokazoval samotářský duševn život dra Weisla,
který shromáždil knihovnu odbornou i beletristickou,
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Josef Augslein

Adolf Augstein

Rodina Au gst ein ů zeK d yn ě.
K rozkvětu obchodu a průmyslu ve K. velmi při
spěla rodina Augsteinů.
P raděd Isak Augstein, zakladatel nynějš firmy Is.
Augstein a syn, pocházel z P rapořiště, kde byl původně
obchodn kem vlnou a poln mi plodinami. Se svou
manželkou Minou, rozenou Wilmerovou, žil v Prapo
řišti již od počátku 19. stol. Měli sedm d tek, syny
Šimona a Abrahama, ostatn byly dcery.
Isak Augstein byl obl ben u majitele panstv bystřic
kého, kn žete H ohenzollerna, jemuž tehdy Prapo
řiště náleželo.
Od H ohenzollerna z skal u Louč me roku 1842
pozemek k založen židovského hřbitova,
Isak Augstein zř dil dva obchody ve vlastn ch do
mech, jeden v Plzni proti kasárnám, kde obchodoval
vlnou a poln mi plodinami. Tento obchod později
převzal jeho syn Šimon.
D ruhý obchod byl ve K. na rohu náměst a nynějš
ulice Masarykovy v č. 11, kde se dosud nacház .
Ovšem dům byl již několikráte přestavován, zvláště
po velkém požáru dne 2. zář 1911.
Když žádal pan Isak Augstein o udělen měš anstv
ve K., dostalo se mu od dědiců J. M. Schmitta,
majitelů zdejš prádelny, krásného vysvědčen , vyda
ného ve V dni dne 10. prosince 1852, ve kterém se
prav , že již dlouhou řadu let je Isak Augstein ve spo
jen s továrnou (byl jej m nakupovatelem vlny a měl
t. zv. plné právo), a že vždy se osvědčil jako statečný,
poctivý a úctyhodný muž, takže mu mohly býti svěřo
vány nákupy veliké a cenné a. že jsou i nadále ochotni
tyto mu svěřovati, nebo svými vědomostmi a pocti
vost , o které jen pochvalně vysloviti se mohou, do

poručuj jej a žádaj , aby obec K. mu měš anstv
udělila, a to t m sp še, že Isak Augste n je ve K.
majitelem domu, pol a svým bezúhonným životem si
udělen měš anstv plně zaslouž .
Obchod ve K. převzal druhý syn Abraham, který
se narodil 13. února 1830. Obchod rozš řil na žele
zářstv . F irmy pak zněly Is. Augsteina syn a Is. Aug
stein a synové.
Abraham Augstein pojal za manželku Žofii, rozenou
F leischerovou. Měli 13 d tek, nejstarš byl syn Josef.'
Starš syn Josef Augstein nar. se dne 28. února 1858,
studoval nižš gymnasium, pak obchodn školu a pře
vzal obchod ve K. r. 1878. Od r. 1889 byl př. ch. k.
a od r. 1898 pak př. ž. o. ve K., kde velmi pilně pra
coval, staral se o obec až do jej ho sloučen s ž. o.
v Klatovech.
Velmi dbal o udržen synagogy a hřbitova v L o u
č m i, kde je též nyn pochován. P rvn jeho manželkou
byla Matylda, rozená Raumannová. D tky byly Benno,
který prodělal světovou válku a je nyn společn kem
firmy Kalcium v P raze, druhý Adolf je ředitelem české
banky U nion v Karlových Varech a dcera M arkéta
provdala se za továrn ka v Curychu Engla, pak usa
zeného v Berl ně, nyn v Londýně.
Josef Augstein za světové války pečoval o haličské
uprchl ky žid., opatřoval jim ubytován , rovnal jejich
spory, pořádal sb rky šatstva, potravin i peněz pro ně.
Zemřel dne 22. zář 1926, jeho prvn pan zemřela již
r. 1918, druhá žije dosud v Praze.
••:
D ruhý syn Abrahama Augsteina byl Mořic. N arodil
se r. 1865 a vede dodnes obchod ve K.
V r. 1891 vystavěl společně s Jakubem W e i s 1 e m,
obch. ze K., strojn i ručn tkalcovnu na pozemc ch
pod kdyňským nádraž m, r. 1896 prodána byla zdejš
akc. prádelně, která zř dila tam svoji t. zv. filiálku.
R. 1902 zvolen byl M o ř i c Augstein do obecn ho
zastupitelstva ve K.
R. 1902 stal se členem zdejš ho Klubu čes. turistů,
ve kterém se zdarem působ až po dnešn den. Ne
malou zásluhu má o vybudován turistických lázn . Ve
spolku účastnil se všech turistických prac a je dlouho
letým pokladn kem klubu, jehož finance spravuje
k všeobecné spokojenosti.
Mořic Augstein pojal za cho Kláru, rozenou Men
dlovou. Jejich prvn syn Alfred je obch. v P raze,
druhý Jan obch. v Lipsku.

Dr. Arnošt Pottatschefc

MUDr. A r n o š t P o l l a t s c h e k v e K d y n i .
Jako lékař lidumil 33 roků ve K. blahodárně půso
bil MUDr. Arnoš Pollatschek. N ar. se r. 1870 ve
Zvoli u Zbraslavě, později přestěhoval se s rodiči do
D oln ch Břežan u J lového. Obecnou školu navště
voval v Břežanech, gymnasium v P raze, kde maturoval
r. 1889. P ak vstoupil na universitu v Praze, kde byl
v březn u.r. 1896 promován.
. w . .

P oté působil rok jako extern lékař na klinice, pak
jako sekundárn lékař až do zář 1898.
D ne 20. zář 1898 přišel do K. jako lékař akc. prá
delny a začal provozovati praxi. Ve světové válce
v letech 1914 až 1918 byl velitelem vojenské nemoc
nice (filiálky to plzeňské nemocnice) ve K. Od r. 1918
byl lékařem okresn nemocenské pojiš ovny ve K.
Od počátku svého působen až do r. 1924 obstarával
sám službu lékařskou v továrně, tedy plných 26 let.
O jeho působen svědč všeobecná úcta jeho památce.
Zemřel v P raze dne 19. července 1933.

asi 10 až 12 let, pak L ö w e n s t e in , S c h w a r z,
H a h n a K r a u s . Tyto záznamy jsou neurčité, jelikož
všechny zápisy ze školy spálili haličšt uprchl ci, kteř
v synagoze za války byli ubytováni. Všichni tito učitelé
byli zkoušeni. Jen Löwensteinovi přihodila se jednou
nehoda. Jel někam po dráze a ve vlaku setkal se s ka
tolickými misionáři. Tito dali se s n m do řeči, pře
mlouvali jej, až Löwenstein jim podepsal jakousi
listinu. Touto listinou zavázal se, že vstoup do jejich

Synagoga a židovská škola ve Kdyni.
Synagoga ve K. nacház se v nynějš
rykově, na silnici směrem ke Koutu.

ulici Masa

Synagoga (vnitřek)

Synagoga (vnějšek)

Byla zal. r. 1863 a zásluhu o jej postavem maj
pánové, jejichž jména uvedena jsou na pamětn tabuli,
nacházej c se v synagoze z r. 1871. Jsou tam napsáni:
Isak Augstein, Eliáš Augstein, Eliáš Klauber, Israel
Lewit, Michal H ahn, Lipman Klauber, Jakub H utter,
Leopold Gelert, Samson Klein, Abraham Klauber,
Abraham Augstein, D avid Klauber, Ignác H utter, Mar
kus Klauber, Josef H utter a Simon Augstein.
Synagoga byla otevřena dne 21. ledna 1863 a
otevřen bylo spojeno s velkou slavnost , které účast
nilo se obyvatelstvo ze K. i okol . P o oslavě byla
hostina a večer ples.
Budova je vystavěna ve slohu renesančn m s oblou
kovitými okny, uvnitř je pěkně ozdobena. N ad oltář.em
namalován je baldachýn, celá obřadn s ň je vkusně
vymalována; práci vykonal mal ř Amerling z D omažlic.
V prvn m poschod je choř. Bohoslužby se tam i nyn
konaj o velkých svátc ch.
K budově synagogy patř jednopatrový dům, v jehož
př zem býval rb., měl tam svou kancelář a byt.
V prvn m patře byla žid. škola. Chod valo sem až
40 dět ze K., Kouta, P rapořiště a H luboké a byly to
nejen děti židovské, ale i jiné, které chtěly se naučit
německy, vyučovalo se jazykem německým.
U čiteli rab ny byli G o t t l i e b , který ve K. pobyl

řádu a stane se misionářem. Listina byla poslána
vrchn mu rb. v P raze, do K. přišel náhle rozkaz, aby
bylo Löwensteinovi ihned zakázáno konati bohoslužby
a vyučovati ve škole. Teprve nyn nahlédl Löwenstein,
co provedl, podpis odvolal a věc byla spravena.
Židovská škola ve K. měla právo veřejnosti a vy
dávala právoplatná vysvědčen . D ozor nad n vyko
nával státn inspektor školn .
Když vzmáhala se národn uvědiomělost mezi lidem
českým a češstv razilo si v tězně cestu, ubývalo
německé škole žactva a škola stávala se zbytečnou.
N ejv ce pak ji uškodilo založen schúlvereinské školy
v bl zkém P rapořišti, kam zejména úředn ci zdejš
akc. prádelny potom své děti pos lali. Též mezi
českými Židy ve K. rostla snaha, pos lati děti do
českých škol. A tak židovská škola ve K. zašla asi
r. 1890.
N yn jsou v domě u synagogy soukromé byty.

Židé z okol Kdyně.
Velký počet Židů býval dř ve ve vesnic ch D lažově,
Poc novic ch, Louč mi, Běhařově, Miletic ch, Libkově,
Strážově, méně jich bývalo ve Spuli, v D obř kově,
H luboké, Lhotě, Soustově, Vsi N ové, Smržovic ch,
H radišti, Ú boči, U silově, v Polen , v Slav kovic ch,
v Čern kově, H iršově, Springberku a v Zahořanech.
Dnes v těchto m stech nenajdeme již Žida ani jednoho,
nebo jen malé zbytky bývalých četných rodin.
Velmi četný počet Židů býval v D l a ž o v ě . Tam
vystavěli si svoji synagogu, která je u hlavn cesty,
pěkného vnějšku a zvláště krásného vnitřku. Lustr
této synagogy byl darován nové synagoze v Plzni po

jej m postaven . M atriky vedený byly v D lažově od
r. 1849 do 1895, dle nich narodilo se tam 145 dět ,
úmrt bylo 52, a to ze vs : D lažova, Louč me,'Běha
řova, Libkova, Miletic, Spule, Soustova, Vsi N ové,
Smržovic a Lhoty.
,
. ; .
. " .
Od r. 1840 do let 70. vyskytuj se v D l a ž o v ě tito
Židé: Salomon G oldbach, Jachim G oldbach, Abraham
Kandl, Šimon Schwarzkopf, Ludv k H utter, který měl
7 dět , Marek Baumann, D avid H oluz, Leopold Le
derer, Josef Schwarz s 12 dětmi, Abraham Weintraub
s 11 dětmi, Abraham F eldmann, Samuel G oldbach,
Ignác H ahn, Ignác Sachs a Leopold H ein.
V L i b k o v ě byli Židé Michal Lažanský, který měl
5 dět a Leopold Schwarz, statkář, který mel 9 dět .
V M o d 1 n ě byli Adam H ahn a Mořic Kirschnei.
Ve L h o t ě byli Jakub Back, řezn k, Leopold
Schnurmacher, obch. a Ignác Schnurmacher, také
obch.
;
Ve S m r ž o v i c c h byli Jakub Schnurmacher a
Jonáš Schnurmacher, který měl 9 dět a pák přešel do
Louč mi
V M e z h o l e s c h byl Josef Schräm, obch. a Da
vid Bloch.
V P o 1 e n i byl Ignác Bloch. V M i l e t i c c h byl
I gn ác H utter, obch. a dodnes jsou tam D avid H ahn,
statkář a Jindřich Salz s rodinou.
V B ě h a ř o v ě byli okolo r. 1850 tito Židé: David
Schnurmacher s 8 dětmi, Josef Steiner s 10 dětmi,
Abraham Wachtel, který měl 4 děti, byl obch., Jachim
G reiner; Šalamoun Sicher, Jachim Salz še 7 dětmi,
Eliáš H áhn, Lazar Salz a Jachim Katz.
,
V L o u č m i vyskytuj se y těchto letech: Josef
Löwenthal, Jakub Leffler, Ignác Bloch se 7 dětmi,
který tam byl okolo r. 1860 kupcem, pak Ignác H ut
ter se 4 dětmi, D avid Kohn, Šimon Bloch a Rudolf
Lažanský okolo r. 1872 se 7 dětmi, zasedal v isř. nábož.
obci ve Kdyni.
Od 1869 do 1895 pochováno bylo na louč mském
hřbitově 69 Židů a od r. 1843 do 1895 bylo ve K.
23 svateb. Od r. 1839 do r. 1895 nar. se na Kdyňsku
186 žid. dět .
V novějš době byli ještě v D l a ž o v ě tito Židé:
Abraham W e i n t r a u b , který odešel do P rahy,
Abraham M a r k u s , Sigmund B r a n d e i s do V dně,
Jakub Z i e g 1 e r, uč. a Leopold H u t t e r , statkář,
který šel do Klatov.
V D o b ř k o v ě na Kdyňsku byli okolo let 1860
tyto rodiny: Řezn k Jakub Back, který měl 7 dět , pak
přešel do K. a později do P rapořiště, obch. Adolf
Schnurmacher, který měl 9 dět , r. 1864 přešel do Hlu
boké a pak r. 1877 do K. Ěezn k D avid Back měl
3 děti a od r. 1870 nalézáme/ ho ve K.
V letech 1890 a pozdějš ch jsou v Běhařově Židé:
obch. dobytkem Adolf G laser, který .má 9 dět ,
H eřman Schnurmacher, který má také 9 dět , posledn
z nich bylo narozeno r. 1912.
Ve L h o t ě okolo r. 1890 byl obch. Ignác Schnur
macher. Ve Spuli v této době Samuel F eldmann se
6 dětmi. V Čern kově žil Isak H ahn se. 7 dětmi.
V H l u b o k é po r. 1850 byli Židé ; obch. Israel
Lewith se 4 dětmi, obch. dobytkem Ignác Back a
obch. Jindřich Löwith s 3 dětmi. N yn nen V H luboké
Žid ani jeden.
*
V N o v é Vs i byl okolo let 1860 kupec Ignác
H u t t e r , v M i l e t i c c h po r. 1880 je Jin dř. S a l z
se 7 dětmi a D avid H a h n se 4 dětmi. V Ü b o č i byl
Žid Mojž š H a h n a měl 11 dět . Ve S t a n ě t i c c h
byl F elix H a a s se 3 dětmi.
Zaj mavé jsou údaje z úm rtn matriky, která je ve
K. uložena: Od r. 1890 do r. 1928 zemřelo 127 osob.
Z toho ze Všerub 13, ze K. 24, z Běhařova 4, z Ko

lovce 18, z P rapořiště 1, z D lažova 9, ze Lhoty 3,
z Poc novic 9, z Kanic 2, z H radiště 1, z U hoče 5, .
z Poleně 4, z Čern kova 3, z Miletic 4, ze Spůle 1,
z Üsilova 1, z H luboké 1, z Libkova 1, ze Slav kovic 1,
z H iršova 1, ze Springenberku 1, ze Z ahořan 1, ciz ch
bylo 8 a uprchl ků polských 1. N ejstarš byla žena,
Rosa Schwarzová z Kolovče, 102 roky. P řes 50 let
bylo 13 osob, přes 60 18, přes 70 33, přes 80 17
a přes 90 let 5 osob.
V P o c n o v i c c h byli již Židé asi před 150 lety.
Okolo let 1840 nacház me tam řezn ka Jakuba Kleina
s manželkou Barborou, roz. Schwarzkopfovou, maj
5 dět , obch. Josefa Kleina s manželkou M ari , roz.
F ranklovou, maj 9 dět , sklenáře Mojž. Kleina s manž.
Rosali , roz. Luftovou, obch. Šalamouna Lufta s manž.
Annou, roz. Arnsteinovou, obuvn ka Isáka Bäcka a
manž. Josefu, roz. Kleinovou, maj 6 dět a r. 1877
přecházej do K., pak je obch. Abraham Wachtel
s manž. Barborou, roz. Lažanskou, maj 7 dět , kupec
Michal Klein s Bertou, roz. G oldbachovou, maj 14
dět , kupec Šimon Luft a manž. Kateřina, pak kupec
Vilém Klein s Teresi , roz. G ottliebovou, maj 4 dět ,
kupec Michal Klein s Annou, roz. F ischlovou, maj 11 dět .
V i. 1890 vyskytuj se rodiny Ignác Luft s manž.
Adelaidou, roz. Oesterreicherovou, Sigmund Wachtel
a Eufrosina, roz. Blochová, maj 7 dět , Artur Klein i.
a Emma, roz. G lásrová, maj 4 děti, posledn je naro
zeno r. 1919.
V r. 1900 bylo v P. 5 žid. rodin, všechny rodiny
maj své domy. U čitelé žid. náb. tam byli: H ynek
S a c h s a Josef P o l á k .

Od r. 1880 do 1900 tam tito dva působili.
Ve světové válce byli také v P . uprchlici z H aliče
v počtu asi 12 duš . Bydleli v obecn pastušce.
N ynějš Židé v P . zaměstnávaj se obchodem a rol
nictv m.
Tamtéž v dř vějš ch dobách byla také žid. škola.
Měla asi 15 žáků, ale před 30 roky zanikla. Samo
statnou budbvu pro školu nikdy neměli, učilo se oby
čejně v bytě učitelově. Bývali tam učiteli K 1 a u b e r,
B 1 o c h, pak rb. S t e i n e r , který byl rodák z P . a
tam také zemřel. P řed Steinerem byl v P . Adolf L e
wit h aSach s.
D nešn ho dne jsou v P . jen d v a Židé, a to obch.
dobytkem a řezn k Sigmund W a c h t e l a obch.
střižným zbož m a plodinami Artur K l e i n . Modli
tebnu, kterou si dř vějš rodiny zař dily, dnes již ne
maj a navštěvuj kostel v N ýrsku. N yn jest v P . jen
9 duš .
Prameny:

p

Matriky z r. 1635 až 1678.
Matriky z r. 1769 z katolické fary ve K.
Židovské matriky od r. 1839.
Emil Tš da: Židé v obvodu Koutského panstv .
Koutský arch.
Jaroslav Rokycana: Židé v obvodu Koutského panstv .
Ostn sdělen pp. Mořice Augsteina, MUDr. Arn. Poláčka,
Cecilie W eislové, p. Sigmunda W achtla z Poc novic a j.
Fr. Hourá: Kronika města K.
Archiv židovské obce ve K.
Josef Blau: Jiř Leop. W eisel.

G eschichte der Juden in N euhaus.
Bearbeitet

Au s einer U rkunde aus dem J. 1294 erfahren wir,
daß U lrich von N euhaus vom König Wenzel I I . das
Privilegium erhielt, in der Stadt N euhaus (č. Jindři
chův H radec) 8 jüdische F a m i l i e n aufzunehmen.
Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß U lrich von
dieser Erlaubnis schon vor dem J. 1294 G ebrauch
gemacht h atte, daß also schon in den letzten Jhztn .
des 13. Jhts. Juden in N . wohnten. Eine weitere Er
wähnung der Juden von N. geschieht in dem ältesten
Privilegium, das H einrich I I I . von N . den Bürgern
dieser Stadt im J. 1389 verliehen hatte, worin es
heißt, daß die N euhauser Juden den Zins und die
Abgaben voň ihren H äusern, wie bisher, abführen
müssen und dieser Privilegien nicht teilhaft werden
sollen.
D ie Stadt N . entwickelte sich im 15. und 16. Jh t .
zu einer wohlhabenden H andelsstadt und die aus
8 F amilien bestehende N euhauser Judenschaft hätte
sich sicherlich zu einer ansehnlichen jüdischen Ge
meinde entwickelt, wenn nicht einer der H errn von
N . im 16. Jh t. der Bürgerschaft das Privilegium ver
liehen hätte, daß in der Stadt nicht mehr als 4 jüd.
F amilien wohnen dürfen. Aber auch der Erwerb der
4 jüd. F amilien wurde durch das Privilegium auf
einige wenige Warengattungen, und zwar auf Blei,
Zinn, Eisen, D raht und G lasscheiben und auf die Aus
übung des G laserhandwerks beschränkt. D och wurde
dieser N umerus clausus nicht immer eingehalten. D ie
H erren von N . nahmen oft einen überzähligen Juden
auf. D asselbe geschah auch mit der Einschränkung
der jüd. Erwerbsmöglichkeit, da die Juden trotz dem
P roteste der christlichen Kaufleute m it allen Waren
H andel trieben, mit . denen * die Juden in Böhmen
H andel treiben durften.
D ies war besonders un ter Adam I I . von N . . der
F all, der den Juden ein milder H err war. Bei dem
U mbau des N euhauser und F rauenberger Schlosses
lieferte der N . jüd. G lasermeister Adam G las sämt
liche G lasscheiben, und zwar, für das erstere im Be
trage von 200 Schock und für das F rauenberger
Schloß für den Betrag von 181 Schock 18 G roschen.
Auch lieferte er, wie auch die N . Juden L a z a r und
S a l o m o n für das Schloß alle möglichen G ebrauchs
gegenstände, wie G ewürze, Textilien etc. und kaufte
von dem herrschaftl. Wirtschaftsamte H äute, Rauch
waren etc., wie dies aus einer.Anzahl im N euhauser
Schloßarch. aufbewahrten Rechnungen hervorgeht.
Eine besondere G unst erwies Adam von N . dem
jüd. G lasermeister dadurch, daß er ihm die Erlaub
nis erteilte, das an das Judengäßchen angrenzende
H aus der Brüder Kneysl für den Betrag von 335
Schock meiß. zu kaufen, obwohl er bereits ein H aus
*) Die folgenden Ausführungen sind ein Auszug aus meiner
Schrift „D ie Juden in N euhaus" mit Quellenangaben und Bei
lagen, welche im I I I . und IV. Jhrg. des Jahrbuches der G esell
schaft für G eschichte der Juden in der čechoslovakischen Re
publik erschienen ist. :
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besaß. D ie Bürgerschaft m urrte zwar wegen des
Ü berganges dieses bürgerlichen H auses an einen Ju
den, doch mußte sie sich fügen und den H auskauf
grundbücherlich eintragen. Adam, der 40 Jahre lang
Judenrichter war, starb im J. 1607. Von dessen
5 Söhnen war sein Sohn Lazar Judenrichter und nach
ihm sein Bruder M arkus.
N ach dem Tode des letzten männlichen Sprosses
der H errn von N . (1604) erbte Wilhelm Slawata von
Koschumberg und Chlum die reichen G üter dieses
G eschlechtes. D ieser brachte den Juden kein Wohl
wollen entgegen, doch hatten sie auch während des
30 jähr. Krieges über keine Verfolgungen zu klagen.
Wie sämtliche N . Bürger verarmten auch die Juden
während des Krieges durch Kriegskontributionen und
Requirierungen der beständig durchziehenden kaisl.
Regimenter durch die Stadt. Im J. 1623 bestätigte
der inzwischen in den G rafenstand erhobene Wilhelm
Slawata auf Ansuchen der N euheuser ,Kauf und
Handelsleute" in einer Resolution die oben erwähnte
Beschränkung des jüd. H andels . und ließ die jüd.
G ewölbe, welche nach der Schlacht am weißen Berg
der Jude Isak in einem christl. H ause und dessen
Bruder Aron im eigenen H ause un ter stillschweigen
der D uldung der Obrigkeit eröffnet hatten , sperren.
Doch trieben die Juden auch in den folgenden
Jhzt., trotz der P roteste der bürgerl. Kauf und
H andelsleute auch mit allen anderen ihnen durch die
obenerwähnte Resolution verbotenen Waren H andel.
'Auch der jüd. N umerus clausus wurde von Wilhelm
G rafen Slawata und seinen ersten N achfolgern nicht
immer eingehalten. So wohnten im J. 1682 in N .
6 jüd. F amilien mit 31 Seelen. D och wurde am 8. No
vember 1682 auf Ansuchen des Bürgermeisters und
des Rates der Stadt N . den Bürgern das Privilegium
des jüd. N umerus clausus von Johann Joachim G rafen
Slawata erneuert und eine überzählige jüd. F amilie
aus der Stadt gewiesen.
I m J. 1689 führten die N euhauser Tuchausschnei
der und die anderen Kauf und H andelsleute Be
schwerde bei der Obrigkeit gegen den Juden Josef
Winternitz und dessen Sohn Wolf, daß sie den Bür
gern im Handiel durch ihre scharfe Konkurrenz
großen Schaden zufügen. I n der Erledigung dieser
Eingabe vom 20. April 1689 erklärte J. J. G raf
Slawata: „ Er habe den Juden wohl einige Freiheiten
verliehen, doch nicht so, daß sie in allem Handel
treiben und die Bürger an den Bettelstab bringen.
Er werde deren1 Mutwillen Einhalt tun, da ihm an
einem Christen mehr gelegen sei, als an der gesam
ten Neuhauser Judenschaft. Er habe seinem Haupt"
mann Ruth von Ruthenstein befohlen, alle Beschwer
den gegen die Juden gründlich zu untersuchen, be
sonders diejenigen, daß die Juden an Sonn und
Feiertagen bei offner Tür Tuch stück und ellen
weise, sowie auch andere Waren verkaufen."

