Šimon B r u m l k . V Kř žkově Ü jezdci byla — kromě
již zm něného hřbitova —, též malá synagoga a spolek
pohř. bratrstva isr. a spolek pro podporu nemocných;
předs. byl p. Bernh. R o s e n b a u m na N ové
H ospodě.
D nes je ještě menš počet d tek isr. z okol K.,
kamž doj žd za jich vyučován m — a též o svátc ch
k bohoslužbě — uč. náb. p. S. M a n d 1 z Král. Vino
hrad. (Jeho obraz viz v d le J. J. G. M.)
D le „ Jahrb. d. Israel. Cultusgem. z r. 5655" sesta
vila se obec K. z dobrovolného přistoupen těchto
původn ch osad: Oujezdec, D oln Břežany, Cholupná,
J lové, H oštěrady, Jesenice, Jirčany, Krhanice, Lom
nice, M anderšeit, P sečriice, V. Popovice, Psary, Ra
dejovice, Kamenný Př voz, Stiř n, Subice, Tept n,
Vestec, Voznice, Zlatn ky, Chodov, H odkovičky, Krč,
Kunratice. Vlastn ch stanov žid. obec dosud nemá a

nábož. daň skrovně vyměřená stač právě na udržeja
synagogy. Jmenovaná ročenka vypoč tává pro r. 1894
v celém obvodu 80 Židů, kdežto statistika dra G.
F l e i s c h m a n n a v r . 1921 jich stanov na 93 duš .
Do nedávná byly na L i b u š i tři rodiny žid.:
J. P opper, farma hus a drůbeže, Rudolf Vogel a Gu
stav Vogel, velkoobchod peř m. Čelnými funkcionáři
žid. obce K. jsou J. F r e i m u t h z Vestce, Josef
P o l á č e k , velkoobchod obil m v U hř něvsi, Vilém
B e jko vský,
nájemce liechtensteinského dvora
v Pitkovic ch, Oskar R e z e k , řezn k v U hř něvsi,
Leo R o u b č e k , zvěrolékař v U hř něvsi, Bratř
W a n t o c h o v é , továrna na lihoviny v U hř něvsi,
A. F r i e d , velkostatkář v Chodově.
R. k933 byla ž. n. o. v K. připojena k žid. náb. obci
v Michli, kterážto obec se uvázala v zachován syna
gogy a hřbitovů.

Dějiny Židů v Kutné H oře a okol .
Zpracoval

Jaroslav Polák Rokycana,

J V u t n á H o r a byla — protože královské horn
město — Židům k obýván zakázána. T m početnějš
byly obce v jej m bl zkém okol , ba některá velmi silná
střediska Židů (př kl. Kol n n./ L.) vzala svůj původ
jen z té okolnosti, že byla nabl zku tohoto pro obchod
vysoce důležitého horn ho města.
Do r. 1871 nebylo K. H . ani sdružen Ž., t m méně
nějaké náb. obce. Toho roku ustavil se tam „nábožen
ský spolek" s 14 členy. R. 1893 bylo v K. H . 169 Židů
a předsedou byl Vojtěch B e r a n ; představenstvo:
Alois Baß, Mořic Blattner, Josef Polák, H eřm an Beck,
Jul. Rosenzweig, Ed. Wohryzek; rab n Arnošt Rubin
stein. D o r. 1892 měla K. H . modlitebnu v soukromém
domě najatou. Teprve r. 1902 vystavěli si vlastn ,
velmi pěknou synagogu.
Podobné kulturn spolky, jako byl v K. H ., zř zeny
byly i v M a l n ě o d 16. července 1864, M a l e š o v ě
a Z b r a s l a v i c c h (založen před v ce jak 300 lety).
Známý historik prof. dr. Rieh. F e d e r otiskl r. 1930
v Česko žid. kal. „M a l n s k o u k r o n i k u W o l f a
S t e i n e r a", Lezikorau 1 ), pro naše potomky, k je
jich poučen a orientaci, kterou za souhlasu autora
přetiskujeme:
„ Pokud jsem mohl zjistiti, byla zavedena bohosluž
ba v Malině kolem r. 1800. Původcem jej m byl reb
Menke Eisler, bratr reb H ersche Eislera. Členy byli:
Reb Šelomo S c h n a b e l z Rohožce, reb Šelomo
M a r k u s z Libenic, S i n g e r ze Záboře, reb N aftule
L a n d s m a n n z N ových D vorců. Později: reb Mauše
F r e u n d a reb Šimon F r e u n d z Ovčár. V domě
pak byli čtyři bratři: reb Menke, reb H ersch, reb Da
vid a reb Baruch Eisler. Mimo to několik starš ch
balbatim 2 ) , které uvád m při roce 1842, poněvadž byli
tehdy ještě na živu.
*
V r. 1842 přišel p sař těchto záznamů po prvé v Ma
lině do modlitebny, která se nalézala ve vinopalně
pana H ersche E i s l e r a na půdě. Byla sice pouze
z prken sbita, ale překvapovala, nebo byla pěkně ma
lovanými tapetami polepena, a strop byl ozdoben slun
cem, měs cem a hvězdami. Tyto ozdoby provedl zručný
domác učitel Bernard Bauer ze Stok.
Obec tvořilo tehdy 24 otců rodin, a ježto členů při
. bývalo, byla modlitebna stále těsnějš , členy obce byli:
1. H ersch Eisler, domác pán, 2. D avid Eisler, 3. An
schel G rünfeld z H l zová, 4. Léb Wolf ze Záboře, 5.
Josef Markus z Libenic, 6. Šelomo Eisler z H abrkovic,
7. Jechiel Schulhof z Kateřiny, 8. Mauše Steiner z Cirk
vice, 9..Jehuda Léb Lederer z Cirkvice, 10. Jakub
Schnabel z Rohožce, 11. Mates Leder ze Stuzákova,
12. Majer Spitz z H l zová, 13. Jakub Eisler z Malina,
14. Menke Eisler z Malina, 15. Baruch Eisler z Malina,
16. H ersch Bremsler z H l zová, 17 .Jakub G rünfeld
z H l zová, 18. Šelomo Lederer ze Sv. Mikuláše, 19. Léb
May ze St. Kol na, 20. Bér May ze St. Kol na, 21. Ma
jer Poljatschek, výběrč mýta, 22. Amschel Lederer,
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23. Abraham F reund z Kateřiny, 24. Bér Lederer
z Cirkvice.
Modlitebna existovala tehdy již přes 40 let, ale ne
byla žádným úřadem uznána, nikdo však také nic proti
n nenam tal, poněvadž bylo všude daleko do chrámu,
nebo nabl zku nebyla žádná kehilo kedaušo 3 ) .
Obec neměla tehdy žádných př jmů, ledaže někdo
koupil micvaus 4) nebo něco šn udroval 5 ), nebo za se
dadla (Stutgeld) se neplatilo. Potřeby byly ovšem také
nepatrné, ledaže nebyl žádný balbús 2) schopen jako
chazen") a musil býti někdo přijat, anebo že musil býti
placen kaure 7) za lajnován . Jinak jsme byli rádi, když
nám zbylo na esrog 8 ) , na havdole 9) a jiné nezbytnosti.
Star. byl H ersch E i s l e r , kaure 7) jeho učitelé, ji
nak byl šamisem 10 ) Mauše S t e i n e r z Cirkvice. Mod
litebna pro ženy byla v přiléhaj c suke "• ), ovšem při
cházely ženy pouze o roš hašono 12 ) a jom kippur 13 ) a
tu musily většinou stát, poněvadž nebylo dosti m sta
pro sedadla.
Tehdy bylo usneseno, aby byla modlitebna pro muže
rozš řena. Byla dosud staromódně zař zena, šulchon 14 )
stál uprostřed a kolem dokola byla sedadla se sto
jánky. To vše bylo odstraněno a v r. 1847 byly ob
jednány lavice se 36 sedadly za 96 zl. konvenčn ch
anebo 240 zl. v dleňské měny. Také byly koupeny dvě
mosazné lampy, č mž modlitebna velice z skala.
Tehdy bylo trochu peněz ušetřeno, poněvadž nebyl
žádný chazen °) naj mán, nebo Léb May ze St. Kol na
modl val se šacharis 15 ) a Léb Wolf ze Záboře musaf 1 6 ) .
T m se dosáhlo úspor, takže jsme mohli poslati v r.
1848 na výzvu zl. 50 v. m. ke krajskému úřadu do
Čáslavě pro chudé v U hrách.
Rok 1848 přinesl konstituci a nastala volnost stěho
ván . I přišlo několik rodin do K. H . Prvn m byl pan
Teller, který tam zř dil cukrovar a měl jen židovský
personál, který navštěvoval občas mal nskou modli
tebnu. Brzy nato byly v Kutné H oře zř zeny dva sklady
kořalky, j delna a v krátkém čase bylo tam v ce než
celé m in jon ") balbatim 2 ) a malá modlitebna ovšem
již nestačila. Pomýšlelo se na jej zvětšen . To by bylo
vyžadovalo, aby byl zbudován v sousedově zahradě pi
l ř a nad n m klenba, na které by spoč vala rozš řená
modlitebna. Majitel zahrady sl bil toto m sto zdarma,
ale když se mělo zač ti stavět, žádal 200 zl. kovových
za čtverečn sáh. Ale tolik peněz neměla naše obec,
proto jsme nechali všecko při starém.
Tehdy byl zvolen starostou'pan Bér May, který za
stával tento úřad svědomitě až do vybudován nového
chrámu.
V r. 1856 prvn ho dne pésachu l s ) sešli jsme se opět
v naš modlitebně, bohužel že naposledy, nebo od
poledne vypukl ve vinopalně požár a dř ve, než se
sběhli lidé z okol v Malině, nezbylo z naš modlitebny
nic, pranic. Tři sifré tauro 1 9 ) , porauches 2 0 ) , talésim 2 1 ) ,
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machzórim ) , lampy, zkrátka vše, co jen jméno má,
shořelo až na stř brnou ja d 2 3 ) , kterou kdysi věnoval
zbožný Mendl Rabenbaum z G olčova Jen kova a kte

rou obyčejně pan Wolf Eisler jako domác pán hrál
s sebou domů.
P ředstavte si náš bol a zármutek, když jsme na tros
kách své svatyně stáli a hlasitě n ař kali! Třebaže jsme
neměli pro 2. den žádný séfer tauro k lajnován , přece
jsme se sešli opět všichni v Malině a modJili jsme se
bez séfer tauro, ovšemže smutněji než kdykoli před
t m. 0 čhaulhamoed 21) vypůjčil si pan H ersch Brems
ler z H l zová séfer tauro v Kol ně a chodili jsme do
konce svátků k němu. P o svátc ch vyklidil nám pan
D avid Bittner, který byl tehdy kaure 7 ) , ve svém domě
jednu světnici a tak jsme se shromaž ovali až do roku
1859 u něho. Když pak pan Wolf Eisler, který převzal
vinopalnu po svém otci, spáleniště vystavěl, prosili
jsme ho, aby nám přenechal jedinu světnici za modli
tebnu a on, jakož i jeho manželka Chána byli k tomu
ochotni a přenechali nám veliký pokoj zdarma po pět
let. Měli jsme ve staré modlitebně 3 sefórim pojištěny
na 500 zl. a dostali jsme 350 zl. Tyto pen ze a jeden
los z r. 1839 byly naš m celým kapitálem.
Radili jsme se, co by se dalo za tyto pen ze poř diti.
P ustiti se do stavby skutečného chrámu, nebylo to
směšné? A nestavěti! Mus m ovšem poznamenati, že
při naš poradě majorita nic neznamenala, nebo dobré
tři čtvrtiny členů byli nemajetn a proto se bral ohled
jen na muže směrodatné a z nich byli někteř pro
stavbu skutečného templu. P an Wolf Eisler byl ocho
ten, dá Ii mu obec 500 zl., vystavěti velikou světnici
pro modlitebnu, ale kohol 25 ) to zam tl a usnesl se vy
stavěti samostatný chrám.
Tu se ustavil také nový výbor. P an May ze St. Ko
l na byl opětně zvolen starostou, pan H ersch Bremsler
z H l zová byl jmenován pokladn kem a pan Wolf Eis
ler správcem stavby.
Tehdejš kol nský rab n D aniel F ran k chválil náš
záměr a sl bil nám svou pomoc. Poradil nám, abychom
vydali akcie, že sám četné prodá a myslil, že se každý
vynasnaž , aby svou hřivnou přispěl. Ovšem nemohlo
býti prvn m krokem vypůjčovati si pen ze, nebo dosud
jsme neměli ani m sto ani materiál ani svolen , proto
musili nejprve členové sáhnouti hluboko do svých ka
pes. O hošána raba 26) žádali jsme, aby všichni členové
jasně prohlásili, co chtěj na chrám věnovati. N ej
bohatš dali po 100 zl., středn vrstvy po 50, 40, 30, 20
a 10, takže se ihned sešlo asi 500 zl. Všichni př tomn
subskribovali, jen pan H ersch Bremsler nechtěl urči
tou částku jmenovati, uhodl prorocky, že tento kapitál
nepostač a že bude musiti přispěti daleko vyšš
částkou.
N ejprve se odebral pokladn k k sedleckému úřadu
kn žete Schwarzenberga a koupil m sto, na němž stoj
chrám, 100 sáhů za 100 zl. N emohli jsme zat m žádné
výhodnějš m sto nalézti. Bral se také ohled na to, že
jest to právě naproti dómu pana D avida Bittnera,
litery bude moci stále na stavbu dohl žeti.
P ak učinil neúnavný pan H ersch Bremsler dalš
krpk, koupil kamen a vápno, které dal správce stavby
srovnati a vyhasiti. P an Bremsler koupil pár volů jen
za t m účelem, aby přiváželi kámen na stavbu chrámu.
Také členové obce, kteř měli potah, pomáhali svážeti
materiál. To trvalo až do r. 1859, kdy se nám dostalo
svolen ke stavte. I začalo se ihned s kopán m základů,
ale bohužel, č m hlouběji se kopalo, t m v ce p sku se
objevovalo. Musili jsme proto položiti základy sáh
hluboko a musili jsme je udělati půl sáhu široké, a
dř ve, než byly základy vybudovány, byla naše celá
zásoba kamene (70 čtverečných sáhů) vyčerpána.
V největš nouzi odebrali jsme se k panu Tellerovi
a prosili jsme o pomoc. Poskytl nám ihned 40 korců
pražského vápna a sl bil, že dá odvézti 80 vozů ka
mene, který jsme koupili v kutnohorském lomě. Stavbu
Kutná Hora S

jsme nemohli přerušiti a tak jsme se namáhali, aby
chom udrželi zedn ky a nevydali stavbu zlým živlům.
Pen ze, nutné k výplatě zedn ků, půjčoval pan Brems
ler, a jestliže někdo něco pro chrám věnoval, ode
vzdalo se to panu pokladn kovi. Byla to hrozná situace!
Týden co týden potřebovalo se 35—40 zl., ale kde je
vz ti? I přikročili jsme konečně k vydán akci a zá
vodili jsme v jich odbytu. Kde komu jsme mohli, vnu
tili jsme akcii za 5 zl., jen abychom nemusili stavbu
přerušiti. N emohu zamlčeti, že se s akciemi špatně
manipulovalo, že se jich vydalo dvojnásobně v ce, než
se vybralo peněz. N ikdo také nezapisoval, kdo kolik
akci převzal. Ale to všecko nepomohlo mnoho a my
byli konečně nuceni vyžádati si ciz pomoci. Jeli jsme
do P rah y, do V dně, do Jihlavy a do českých obc a
sebrali jsme 900 zl. Tak jsme dostali konečně zdi pod
střechu.
Tato stavba trvala až do zimy r. 1861. N yn jsme
si musi i odpočinouti, abychom načerpali nových sil.
V květnu r. 1862 zahájil neúnavný pan Bremsler zase
dalš práce. N ejprve dal dokončiti dolejš stavbu. Dal
zř diti lázně pro ženy, což stálo mnoho, ale ne za
mnoho, vedle toho dal upraviti 3 světnice, z nichž
jedna měla sloužiti za obydl kantorovi a učiteli. Na
to vynaložil 200 zl. z vlastn kapsy. Tak se chýlilo léto
r. 1862 ke konci, ale modlitebna byla přece nedokon
čena.

T. r. utvořila se v Čechách zemská representace.
V P raze bývalo bern ředitelstv , které vyb ralo daně
od Židů, a v r. 1848 daroval c sař F erdinand českým
Židům tuto daň, když se byli jedn m milionem zl.
vykoupili. Bern úřady vyjednávaly pak s poplatn ky
a bern mu ředitelstv zůstal přebytek 300.000 zl. Tyto
pen ze ležely tam, aniž měl někdo o tom nejmenš
vědomost. To bylo konečně shledáno nesprávným a
od m stodržitelstv přišel rozkaz, aby vyslala každá
obec jednoho zástupce do krajského města a tam se
zvolil z nich krajský zástupce pro representaci v Pra
ze, které by uschované pen ze k řádnému účelu při
vedla.

Aby naši potomci pochopili, jaká židovská daň to
byla, uvád m toto: Každý ženich musil m ti jměn
alespoň 300 zl. a z nich musil platiti 30 zl. ročně ži
dovským výběrč m, a když po třech letech měl jměn ,
musil platiti dále, mimo to musil platiti 4—5 zl. jako
daň z potravin.
Zemská representace vytkla si mimo to jako úkol
zavésti v židovských obc ch pořádek a chtěla, aby
byly malé otce přičleněny ke skutečným obc m. Za
t m účelem dostala každá obec dopis. My jsme od
m tli připojen k jiné obci a prohlásili jsme, že chce
me tvořiti samostatnou obec. Bylo nám odpověděno,
že mus me m ti vlastn stanovy a že mus me ozná
miti počet členů, kteř chtěj všecky obecn výdaje
hraditi. To vše jsme učinili a tak jsme byli r. 1863
uznáni jako samostatná náboženská obec.

V r. 1863 pokračovali jsme ve stavbě. Prostředky
docházely dosti nahodile, tak na př. přišel jako slá
dek do Ovčar pan H ellerstein a věnoval na chrám
40 zl., pan Teller dal nám 100 zl., přenecháme li m «
2 sedadla v chrámě, také věnoval nutné železo pro
klenut a jiné, takže hyl vnitřek chrámu hotový až
na zař zen , na které opět půjčil pan Bremsler 1000 zl.
V témže roce dostavil se sedlecký správce, ozná
mil, že jest pole kolem chrámu na prodej a tázal se,
zdali je chceme koupiti. Aby nám nevzešly žádné ne
př jemnosti, nemohli jsme je ani nikomu jinému pře
nechati a tak je koupil pan Bremsler po 5 zl. za sáh.
Pole měřilo 933 sáhy. P an Bremsler koupil také taš
ky od sedlecké vrchnosti na splátky a musil každon
splátku ze svého zaplatiti, obec stačila stěž , aby ze
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'svých př jmů zapřavila okna, dveře, galerii, dlažbu a
podobné věci. Tak byl chrám hotový až ná oltář, la
vice, kandelábry a lampy.
Obec měla tehdy ovšem největš starosti, nebo pán
Bremsler provdal právě svoji dceru za pana Fried
ländra do Kol na, a tu se proslýchalo, že se i on ještě
téhož roku přestěhuje do Kol na. Na věci nedalo se
ovšem nic měniti a musili jsme hledati prostředky,
aby byl chrám do roš hašono 12) dokončen. Za t m
účelem prodali jsme 14 mužských a 12 ženských se
dadel, což vyneslo 700 r. m.
P ak jsme zadali truhlářské práce akordem a ujed
nali jsme jedno sedadlo po 4 zl. Celkem jsme objed
nali 70 mužských, 42 ženských a 2 čestná sedadla po
8 zlatých. To činilo dohromady 468 zl., mimo to byl
potřeb stůl a železné zábradl , takže prodaná se
dadla na to vše ani nestačila. I odebrala se opětně
deputace k manželům Tellerovým a tito dobrodinci
uvolili se, že daj óraun hakaudeš2< ) na vlastn účet
zhotoviti a že jej dodaj do tř měs ců do Malina.
N uže, chyběly už jen lampy a kandelábry. Tu se na
b dl pan D avid Eisler z Veletova, že půjč k tomuto
účelu 100 zl. I jel v měs ci elul 2S ) p. Wolf Eisler a
p. D avid Bittner do Prahy a koupili zm něné před
měty za 160 zl. a skutečně byl do erev rbš hašono 2S)
chrám uvnitř úplně dohotoven.
S největš radost uchopil každý oz'chor beris 3 0 )
své chrámové rekvisity a putoval s nimi do nového
chrámu a každý si je uložil na své.sedadlo. Tito páni
měli se s'chie 31 ) přestěhovati do nového chrámu:
starostou byl pan Bernard May ze St. Kol na, jeho
otec Lé.bl May, jeho syn Šimon May, Jakub G rünfeld
z H l zová, Jezajáš G rünfeld z H l zová, Abraham
Schnabel z Rohožce, Abraham Markus z Libenic,
Schick z N ových D vorů, Katz ze Sv. Jakuba, Wolf
Eisler a D avid Bittner z Malina, D avid Eisler z Ve
letova, Mendel Markus z Libenic, Šelomo Lederer ze
Sv. Mikuláše, jeho syn H ersch Lederer, F uchs z Vele
tova, Krása z Kutné H ory, Bachrach, Lewi, Lawetz
ki, Roub ček, Vilém Pollak, Mojž š M arkus, všichni
z Kutné H ory, z cukrovaru správce Kohn i s celým
personálem, Mause Beckmann ze Sv. Jakuba, Abra
ham F reund ze Sv. Kateřiny, F laschner ze Sv. Miku
láše, dr. Korec, Wolf Steiner z Cirkvice, Jakub Eis
ler, jeho bratr Menke, Anschel Lederer a šamis Ma
jer z H l zová.
Všichni v 1. seznamu pod č slem 1—15 uveden ne
jsou již na živu, v době 26 let ztratili jsme 15 otců
rodin, pan Bremsler odstěhoval se skutečně do Ko
l na a tak se přestěhovalo 33 balbatim do nového
chrámu. Bylo nutno přijmouti 2 chazen, poněvadž ne
byl žádný balbus schopen k funkc m.
Slavnostn zasvěcen chrámu se nemohlo vykonati,
nebo předně byla doba k tomu př liš krátká a za
druhé nebylo prostředků, ale proto přece byl chrám
zasvěcen, nebo téhož roku byla v mal nském chrámě
svatba dcery pana Samuela G rünfelda a při této př
ležitosti pronesl pan dr. G ugenheimer, rab n z N ov.
Kol na, dojemnou řeč a prohlásil, že modlitby, pro
nesené v chrámě, nahrad jeho zasvěcen .
Když jsme vstoupili 1. dne roš hašono 12) do chrá
mu a viděli krásný porauches 2 0 ) , zavěšený na óraun
h akaudeš 2 7 ), toužili jsme zvěděti, kdo jej daroval.
Zlatem vyš vaný nápis hlásal, že tak učinil pan
Bremsler a jeho pan hoišph hachašuvoh moras Malke.
Otevřeli jsme schránku, abychom vyhledali přede
psaný odd l z tory, a k největš mu překvapen na
lezli jsme tam 3 sifré tauro. Kdo je daroval? Jeden
pan Bremsler a jeden dobrý pan Teller s bohatě zla
tem vyš vaným plášt kem a mimo to darovali manželé
Abraham Schnabel a jeho manželka z Rohožce krásně
zlatem vyš vaný plášt k.
1 o

Zcela imposantn dojem činilo od pana Jakuba
G rünfelda z H l zová darované cenné n ér tóm id S 2 ).
které bylo po prvé rozsv ceno a shromážděné mocně
dojalo, nebo každý byl přesvědčen, že Bůh skutečně
požehnal d lu našich rukou. N ato začali jsme s ra
dostnou mysl pěti na počest bož „ Jigdal elauhim
chaj vejištabach". — Když v den sm řen jasné slun
ce zazářilo nad naš m chrámem, bylo nám všem horko
a naše oči byly tak oslněny, že jsme nemohli ani
z modlitebn ch knih č sti. P roto darovala velevážená
pan Mayová ze St. Kol na pěkné záclony k dobru
nás všech.
Po odchodu pana Bremslera musila býti vykonána
podle stanov nová volba. Konala se p semně o ho
šána rabba. Zvoleno bylo pět členů výboru a dva ná
hradn ci. Zvoleni byli: pan Teller, pan Bremsler, pan
Bernard May ze St. Kol na, páni D avid Bittner a
Wolf Steiner. Jako náhradn ci byli zvoleni: Albert
Schnabel a Schick z N ových D vorů. Když se tento
zvolený výbor pak konstituoval, byl zvolen May sta
rostou, Teller radn m (konsulent), Bittner kontrolo
rem a Wolf Steiner pokladn kem. Podle stanov byli
zvoleni na rok. Volba byla úředně schválena.
Př št ho roku provedli jsme změnu stanov, aby se
volby konaly jen jednou za tři roky. P ři nové volbě
podle změněných stanov, konané r. 1865, byl zvolen
Wolf Steiner z Cirkvice starostou, Bernard May kon
trolorem, pan Teller radn m a nový, velice vážený
člen pan M. M ühlrad, zlatn k a ze pana Bachracha
z Kutné H ory, pokladn kem. Volba byla opět úředně
potvrzena. Nový výbor vytkl si nový úkol: šetřiti,
zdokonalovati, spláceti dluhy a zavésti v obci vzorný
pořádek. 1. Splatili jsme mnoho akci , 2. udělali jsme
pořádek s p. Bremslerem, takže jsme mu zůstali na
vše, co vydal za materiál a děln kům, dlužn už jen
76 zl., 3. zaplatili jsme 100 zl. panu D avidu Eislerovi
z Veletova, které půjčil na lampy, 4. výbor objednal
barevná skla pro dveře a okna, 5. dali jsme ozdobiti
óraun hakaudeš, nebo byl pro porauches př liš vy
soký a vypadal dosti prázdný. I tyto práce pohltily
100 zl. Také kandelábry dostaly nové podstavce, aby
dělaly imposantnějš dojem. Mimo to dal dělati pan
Schick z N ových D vorů přikrývku na prostředn lam
pu, aby byla v ce chráněna.
Obec má tyto výdaje: plat pro chazen a kaure, pro
šamisa, daň z pole, podporujeme různé chudé. Byty
jsou obývány dvěma nájemn ky a v jedné světnici
bydl dvě vdovy po balbat im 2 ) , kteř k nám př slu
šeli. Posledn výdaj obce byl, že koupila z úcty a
vděčnosti nynějš mu starostovi krásně pracovaný,
cenný stř brný pohár, který přijal jako důkaz př zně.
Mus m dodati ještě výklad, jak mohl býti do vý
boru zvolen pan Bremsler, ač se přestěhoval do Ko
l na. Prohlásil při stěhován , že má v chrámě dvě
sedadla a že se považuje ještě nadále za člena obce.
V r. 1867 obdržela obec opět př růstek. Do Sedlce
přišel jako nájemce pivovaru pan Stein a do Kutné
H ory přistěhovali se také dva balbatim, takže nás
bývalo o svátc ch v chrámě asi 45 mužů. V tomto
roce daroval pan Bittner s manželkou krásný, stř b
rem zdobený porauches a pan Jindřich Weissberger
z Kol na dva veliké m achzórim 22 ) pro chazena.
N aše obec má tyto závazky: O svátc ch, o kterých
jsme mazk r nešomaus 3 3 ) , modl me se m šebéračh 31)
za žij c , a to: za p. Tellera za darovaný séfer tauro,
za p. Bremslera za darovaný séfer tauro, za p. Jakuba
G rünfelda za ner tom d, za pana Chanouch Weiss
bergra za darované machzórim. Konečně všeobecný
m šebérach za všechny, kdož přispěli k vybudován
chrámu. D ále vzpom náme zesnulých: D aniel Bauer
hen hachover r. Jaakauv veištau Chavoh bas Jehúdo,

• r. D ovid Turnovský ben hachover r. Jaakauv veištau,
Téhož roku dala obec jednu spodn světnici pěkně
Siesel bas r. Ošer, r. D ovid Eisler ben hachover r.
vymalovati a budeme j už vati jednak při poradách,
Simche, r. M enke Eisler ben hachover r. M enachem.
jednak
jako zimn modlitebny. P ři těchto prac ch
V měs ci prosinci 1867 obdrželi jsme př kaz od
z skal si nemalých zásluh pan K. M ühlrad. Mimo to
c. k. hejtmanstv v Kutné H oře, abychom zvolili zá
poř
dili
jsme pro kantora kutnu a sametovou čepici
stupce pro krajské volby do Zemské representace.
K volbě dostavilo se pouze 6 členů. Zvolen byl p. dr. a zavedli jsme sborové zpěvy.
Od
2.
ledna 1868 zas lá nám Zemská representace
Korec, který se dostavil k užš volbě do Čáslavě, kde
tištěné zprávy o svých zasedán ch. Pt>pud k tomu dal
jedn m hlasem propadl.
mal
nský
starosta při volbě nového representanta.
N aše př jmy jsou: nájemné z pole 30 zl., činže ze
Tak vykonala nejmenš obec dobrou službu všem.
dvou světnic 32 zl., př jem z prodaných m icvaus4 )
7. ř jna 1868 konala se nová volba výboru. Z 31
o svátc ch a dary u tory, dary při ud
len jména d
oprávněných voličů dostavilo se jich 18 osobně a
lěti, ohlášky, za postaven c h u p e 8 5 ) , př spěvky na
4 zaslali své hlasy p semně. Zvoleni byli jednomyslně:
chrám atd.
Ze sedadel jest č. 0 čestné sedadlo starostovo, ale p. Teller radn m, Wolf Steiner starostou, Mořic Mühl
rad pokladn kem, Bernard May kontrolorem. N áhrad
mus je přenechati při návštěvě krajskému rab novi,
n ky byli zvoleni pp. Šimon May a Albert Markus
č. I . mužské a ženské nálež p. Tellerovi, 2. p. Brems
z
Libenic.
lerovi, 3. p. Vilému Eislerovi z Malina, 4. Albertu
10. listopadu konala se u nás svatba. N evěsta byla
Markusovi z Libenic, 5. p. Eislerovi z Malina, 6. p.
Žany,
dcera pan Rozalie Eislerové z Malina, a ženich
Josefu M arkusovi z Libenic, 7. p. G riinfeldovi z H l
byl p. Reiter z H aber. Obřad se zdržel až do 4 hod.,
zová, 8. p. Wolfu Steinerovi z Cirkvice, 9. p. Šimonu
poněvadž
pan rab n dr. G ugenheimer z Kol na ne
Mayovi ze St. Kol na, 10. p. Bernardu Mayovi, 11. p.
chtěl snoubence oddati, nepředlož li svolen od po
H errmannovi, 12. p. Schickovi, 13. p. Schnablovi,
ručenského
úřadu. I musil p. M ühlrad do H ory a svo
14. p . Aronu Katzovi, 15. p. F uchsovi z Veletova,
len vymoci.
16. p. Abrahamu F reundovi ze Sv. Kateřiny, 17. p.
F laschnerovi z N ov. D vorů. Ostatn sedadla jsou
Týden nato konala se opět při plném osvětlen
pronaj mána.
svatba pana Emanuela Wassermanna s Emili Stei
nerovou z Cirkvice, vykonal ji p. rab n dr. G ugen
7. ř jna 1868 byl starý výbor opětně zvolen.
heimer.
Co stál celkem chrám?
Po radostech následuj strasti. 4. téves 3S) 1868 ze
stavebn m sto
mřel v Kol ně velice zasloužilý pan H ersch Bxemsler,
100 zl.
pole 933 sáhů
který
má plný nárok na nehynouc památku naši. My
466 zl. 50 kr.
materiál od sedlecké vrchnosti
545 zl. 37 kr. všichni zúčastnili jsme se jeho pohřbu. P okoj, pokoj
úroky z peněz
jeho
popelu!
13 zl. 65 kr.
zedn ci
Obec má povinnost vzpomenouti ho při každém
551 zl. 48 kr.
zedn ci v r. 1860
mazk r. Bohužel, nepřicház žádné neštěst samo, ne
471 zl.
spodn stavba
bo 28. května 1869 zemřel velice vážený lidumil a
200 zl.
kámen, vápno, dř v , železo, 4 rohové
dobrodinec trp c ch p . Michael Teller na žaludečn
kameny, lešen , kameny na desatero 5152 zl.
chorobu. D eputace mal nské obce odebrala se na po
kandelábry a lampy
160 zl.
hřeb do P rahy, byla tam dobře přijata, přivolána
dveře, okna, ozdoby
125 zl.
k t ajre 3 9 ) a obdržela při konduktu fiakr. Ze smu
tečn ch řeč , pronesených nad jeho rakv , poznali
celkem
7785 zl. r. tn.
jsme teprve zcela vynikaj c
vlastnosti zesnulého.
P an Vilém Eisler daroval 10 sáhů kamene, bez do
Máme
povinnost vzpomenouti ho při každém mazk r.
vozu.
Na památku uvád m zde, že paršas mataus uma
36
V r. 1868 utvořili jsme ch evre ), která měla poř
so e 0 ) , t. j . 10. července 1868, přišel mladý pan Vi
diti stř brné klékau eš 8 7 ) . Každý člen daroval 1 zl.
lém Teller do mal nského chrámu a tázal se starosty,
a mimo to odváděl týdně po 5 kr. M imořádně věno
proč nen chrám zvenku nahozen. Odpověděli jsme,
val p. M ühlrad 8 zl., p. Albert Markus 8 zl., Samuel
že jen proto, že nemáme dosti peněz. P tal se dále,
G rünfeld 10 • zl., Wolf Steiner 8 zl. K této chevře ná
mnoho li máme v pokladně a jaký rozpočet máme na
leželi: Krása, Lewi, Pollak, Vogel z K. H ory, Katz
om tku. Odpověděli jsme, že máme v pokladně 170 zl.
z Kol na, Schick z N . D vorů, Eisler z Malina, Braun
a že máme rozpočet na 360 zl. Tu řekl: „ Jménem
schweig z Kol ia, Mořic M arkus a May, posledn tři
své
milované matky beru tuto práci do vlastn režie
darovali po 5 zl., F uchs dal 2 zl., Šimon May 2 zl.
a dám vám, co vám na peněz ch chyb ." 10. července
A "tak bylo toto posvátné chrámové nářad panem
Mühlrädern v P raze za 143 zl. koupeno a o ševuaus obdržel již náš pokladn k sl benou částku. Požehnána
po prvé na tory zavěšeno. N aše radost byla veliká. budiž rodina po panu M. B. Tellerovi, nebo bez je
j ho přispěn nebyla by naše velká stavba dokončena!
Kéž se dostane požehnán všem dárcům!
V r. 1870 dali jsme chrám vymalovati a zaplatili
D odatečně poznamenávám ještě, že když v r. 1866
jsme
za to 200 zl. Mimo to se usnesla obec, že dá
darovali manželé Tellerovi séfer tauro, odevzdali je
udělati nový krásný porauches a k tomuto účelu vě
ve vinopalně v M alině. Odtud byl séfer tauro slav
novali
již po 10 zl. páni M ühlrad a M arkus z Libenic
nostně do chrámu odnesen. P od chuppe, nesenou
a 5 zl. pan May ze St. Kol na.
čtyřmi balbatim, kráčel p. Teller, nesa séfer tauro, a
V
r.
1871 nastává již chaos, nebo tu přišli Kutno
vedle něho šel jeho ze pan Bondy. P ř tomen byl vá
horšt s myšlenkou, že si zř d svou vlastn modli
žený pan Simche Krener z Kol na, který pronesl
tebnu, a nalezli pouze jediného odpůrce. U tvořili si
v chrámě krásnou řeč a děkoval veřejně šlechetným
dárcům.
chevre, které odváděj měs čn př spěvky, a až prý
30
budou m ti 200 zl., zaháj prý vlastn bohoslužbu.
Z'chor beris ) 1868 byl přijat nový kaure, šamis
N
áš bol jest t m větš , že u nás návštěva chrámu
byl pro stář propuštěn. P an D avid Bittner bude do
klesne a tam v Kutné H oře sejdou se jistě jen zř dka
stávati ročně 50 zl., pan kantor G laser byl zbaven
k
modlen . Brzo nato resignoval náš pokladn k a
lajnován a bude nadále fungovati jen jako kantor
úřad ten zůstal až do hošana rabba neobsazen. Toho
a obdrž ročně 30 zl.
dne měla se konati volba, ale musila býti pro ne
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patrnou účast členů odložena.,U snesli jsme se, že svo
láme schůzi do Kutné H ory a tam se dostavilo
16 členů osobně a 12 členů poslalo p semně volebn
l stky. Zvoleni byli: Wolf Steiner starostou, Bernard
May kontrolorem a Mořic Markus pokladn kem. Wolf
Steiner zdráhal se však přijmouti m sto starosty, po
něvadž odstoupil již obchod svému synovi a hodlá
se z Cirkvice odstěhovati, na což přece již o suk
au s 4 1 ) obec upozornil. Ale poněvadž ho voliči nu
tili, přijal opětně volbu, ale žádal, aby byl § 6 ve
stanovách bu zrušen anebo zaměněn, ale to se ne
l bilo dvěma členům a ti postavili celý koh ol 3 ) na
hlavu. P roto prohlásil starosta nejprve ústně a potom
také p semně, že volbu nepřij má. Oposici prováděli
ovšem Kutnohoršt , kteř se chtěli od mal nského
chrámu odtrhnouti. Div m se ovšem, že si dali Mal n
št , kteř vykonali tolik pro postaven chrámu, od
kutnohorských odpadl ků poroučeti, ale čas ukáže,
jak nesprávně jednali. Mal nšt maj jen tu útěchu,
že se továrn úředn ci k oposici nepřipojili a zůstali
členy naš synagogy.
Že jsme byli stále ještě života schopni, dokazuje,
že jsme akceptovali zase kantora G lasera na dva roky
a dali jsme mu 50 zl. m sto 30 zl., když se p semně
zavázal, že setrvá u nás. do r. 1872. V r. 1872 usta
vil se kutnohorský minjan a tamn páni vyzvali Gla
sera, aby vstoupil do jejich služeb, k čemuž se 6n
p semně zavázal, aniž nám byl dal výpově . N edosti
na tom, Kutnohoršt přemluvili i kaure a šamise, a
tak zůstává Malin bez funkcionářů. N a koho spadá
odpovědnost?
V únoru r. 1872 zemřel sládek reb Jakub G riin
feld, který daroval nértom d pro chrám. Byl náš hor
livý zastánce a pilný návštěvn k chrámu. Pokoj jeho
popelu! Celá obec byla na jeho pohřbu a nesla rakev
až ke hrobu.
10. dubna téhož roku zemřel nejstarš člen naš
obce reb Lébl May a byl pochován v Kol ně. Byl to
jeden z nejpobožnějš ch mužů vůbec, u nás fungoval
dlouho jako starosta a chazen, dosáhl 90 let a viděl
bez brýl . Pokoj jeho popelu!
I měs c srpen byl pro nás osudný, poněvadž
zemřel nám všem drahý člen p. Wolf Eisler.
V létě vypsali jsme konkurs kantora a došlo nás
8 žádost . Zvolili jsme pana Beneše ze Zbraslavic na
3 léta s platem 250 zl. ročně. Ú řad nastoupil
18. ř jna.
Jako zvláštnost uvád m, že jsme měli o obou dnech
roš hašono přes čtyři minjon m v chrámě. Chvála
Bohu, jenž nás neopoušt !
R. 1873 nebyl pro obec př znivý. D osud jsme byli
toho m něn , že i když nemáme žádného jměn , ne
máme také žádných dluhů a že výnosem pole, činže
a náboženských př spěvků, jakož i dobrovolných darů
(nedor m) uhrad me všecky své potřeby. Po deseti
letech dostali jsme náhle žalobu od pan Alžběty
F riedlandrové z Kol na, dcery p. H ersche Bremslera,
na 1000 zl., jež vázly na 101 sáhu stavebn ho m sta,
na němž stál chrám. K žalobě byla připojena listina,
podepsaná p. Albertem Schnablem a Bernardem
Mayem, potvrzuj c tuto pohledávku. Radili jsme se,
co bychom měli dělati a usnesli jsme se, že nab dneme
panu F riedländrovi 300—400 zl. splatných v 6—8
ročn ch splátkách. 14. července měli se odebrati páni
Wolf Steiner a Bernard May k ústn mu jednán do
Kol na. Ale na Severozápadn dráze srazily se toho
dne dvě lokomotivy a proto nepřijel žádný vlak, ale
p. May přijel Státn drahou a nevěda o nehodě, čekal
na p. Steinera a když dlouho nepřicházel, šel sám
k p. F riedländerovi a vyrovnal věc 600 zl., splatnými
v 6 letech. Teprve odpoledne přijel Wolf Steiner a
nevěda nic o uskutečněném vyrovnán , šel k p. F ried

ländrovi. Ten se však tvářil velice hrdě. Pravil jsem,
že přicház m z usnesen obce a že mu nab z m 400 zl.,
splatných v deseti ročn ch splátkách. Ale on pravil:
„N emám s vámi co mluvit, nebo jsem se již vyrovnal
s p. Mayem na 600 zl., splatných v 6 letech a věc je
již podepsána." N ato jsem řekl, že si může t mto spi
sem . . . ., opustil jsem dům a vypravoval jsem vý
sledek své obci.
P an F riedländer si však vzal advokáta a žaloval
nás. N a domluvu většiny naš obce povolil jsem za
platiti bez útrat 500 zl. v deseti pololetn ch splátkách.
V červnu 1875 obdrželi jsme teprve řádnou smlouvu
od panstv sedlckého na koupi celého pole a dali jsme
je hn ed zaknihovati. 31. března 1875 zaplatil jsem
p. F riedländrovi čtvrtou splátku po 50 zl. a prosil
jsem h o, aby nám ze zbytku 300 zl. polovici slevil a
dovolil, abychom mu směli druhou polovici 150 zl.
spláceti v pololetn ch splátkách po 25 zl. Odpověděl
mi však, že neslev ani krejcar. Odpověděl jsem mu,
že naše pokladna jest zcela prázdná a že naše př jmy
jsou n epatrn é, že jsme proto nuceni propustiti kan
tora, vyložil jsem mu, že už nemůžeme dalš ch obět
přinésti a prosil jsem ho, aby udělal něco lešém
šcmájim.
N ato mi dali manželé F riedländrovi tuto odpově :
,.Pane Steinere, prohlašujeme vám zde a jsme ochotni
toto prohlášen opakovati před dvěma svědky, že do
kud vy žijete a chod te do mal nského chrámu, a pře
jeme vám ze srdce, aby to ještě hodně dlouho trvalo,
nemus te nám zcela nic platiti, však my už pro své
malé d tě také pár zlatých seženeme." Jaký jsme měli
dales, dokazuje nejlépe, že jsme byli nuceni požado
vati soudně př spěvek • od několika členů, doufám
ovšem, že se mi od nich dostane jenom pár nebo
několika párů klolaus. Je to věru hanba, že ti lidé
jsou členy jen podle jména, ale když se něco přihod ,
pak vedou prvn slovo!
Zaknihován pozemku provedl pan dr. Ouředn ček.
16. července 1875 podal kantor Beneš žádost^ aby
byl opětně přijat. Přijali jsme jej s ročn m platem
200 zl. na rok. D alš ho roku jsme jej mlčky po
nechali dále a přidali jsme mu 15 zl. za práce šamisa.
Musili jsme také dáti opraviti střechu, což stálo 51 zl.
Rok 1876 byl pro mal nskou obec velice výhodný,
nebo toho roku najal hl zovský dvůr nějaký pan
H eller, jenž je velice bohatý, navštěvuje pilně naše
bohoslužby a máme z něho značný prospěch, takže
nemáme žádný schodek. P lat pro kantora jest uhra
zen, v chrámě jest vše v nejlepš m pořádku až na
porauches, ale máme naději, že jej dostaneme, nebo
pan sládek Stein ze Sedlce se oženil a sl bil, že jeho
manželka dá sama porauches vyš ti. Jen dodrž li
slovo!
Jako delegát do Zemské representace byl zvolen
p. Stein ze Sedlce.
Jako kuriositu zaznamenávám př běh, který se stal
v Kutné H oře, v tomto tréfe mokaum 4 2 ) , kam nesměl
do r. 1849 žádný Žid bez dovolen vstoupiti. R. 1877
oženil se šikovatel od regimentu „ Salvátor", vzal si
Židovku, sňatek byl civiln , a do roka narodil se jim
hoš k. A on dal hoš ka obřezati a obř zky byly v ka
sárnách. M auh el 4 3 ) byl p. Stein z Kol na, sezen měl
p. M ühlrad, broche 44) p. Blattner, svědkem byl jeden
židovský šikovatel a slečna Žofie, dcera p. Markusa.
V r. 1877 zá*čala mal nská obec kórach ovat 4 o ).
M stodržitelstv vydalo totiž zákon, že všechny obce,
které nemaj potvrzené stanovy, budou přiděleny
k jiným obc m, Malin ke G olč. Jen kovu. N áhodou
se měly právě u nás konati ohlášky sňatku. I otázal
jsem se v Jen kově a dostal jsem od tamn ho starosty
odpově , že podle zněn m stodržitelského nař zen
mus býti ohlášky v Jen kově. Přednesl jsem pak věc

našim členům a ukázal jsem jim došlý dopis. A tu
byl ihned rámus. N ěkteř nevzdělanci mi vytýkali, že
chci vytvořiti nový konkordát a že jednám o své vůli.
Odpověděl jsem jim, že s nimi úplně souhlas m a že
by to bylo absurdn , aby měl někdo z mal nského
okrsku v Jen kově ohlášky a že jsem se také tázal jen
pro jistotu. M stodržitelstv odvolalo již po dvou mě
s c ch své nař zen , ale nepřátelstv zůstalo, proto
jsem oznámil p semně na černé desce, že se vzdávám
úřadu. 0 hošana rabba měla se pak kon ati volba sta
rosty, mus m však předem zaznamenati událost, která
patř k věci: P an M ořic M arkus z Kutné H ory byl
již v r. 1874 zvolen pokladn kem a zastával tuto funkci
asi rok. P ak mi odevzdal pokladnu a knihy se schod
kem 33 zl. P řednesl jsem věc obci a naléhal jsem,
aby někdo převzal ten to úřad. Tak se stal Albert
M arkus pokladn kem. Ještě neuplynuL ani rok, při
nesl knihy do chrámu a prohlásil, že nemůže býti
déle pokladn kem. A tu nechtěl nikdo tuto funkci pře
vz ti. N ěkteř balbatim však pravili: „ P an e Steinere,
vy máte nejméně práce a vy to nejlépe zastanete, ne
chceme nikoho jin ého." D al jsem si tedy ř ci a převzal
jsem pokladnu s 5 zl. a vedl jsem ji dále.
"
26. února 1877 požádal jsem p. Bernarda Maye jako
kontrolora, aby mne navšt vil, abychom se poradili o
př spěvc ch a o platech za sedadla. Přišel a my dva
jsme všecko ujednali. N ato jsem mu odevzdal po
kladnu, aby ji zkontroloval, což také učinil a podepsal.
V zář vzkázal jsem .p. Mayovi, že ho ten tokráte na
všt v m já, abychom dali vše do pořádku. I učinil jsem
tak^a doh odlijsm e se o př spěvc ch a sedadlech. P ak
jsem ho požádal, aby zkontroloval pokladnu, avšak
on odpověděl: „Vy vedete všecko vzorně, jaká pak
kon trola je potřeb ." N avrhl jsem, že tam nechána
knihy, aby je mohl prohlédnouti, ale on nechtěl, aby
tam knihy zůstaly. . :.• .
•
0 hošana rabba pravil jeden kórach, pročpak ne
byl, jak je to zvykem, předložen rozpočet. Odpověděl
jsem m u, že jsem byl ve St. Kol ne u pana Maye, že
jsem m u ukázal knihy, že jsem je chtěl tam nechati
a dovolával jsem se jeho svědectv . Tu pravil onen
zbožný muž: „ Jaká je to kontrola, když ^ emám
alespoň 14 dn knihy u sebe!" N am tal jsem: „Vždy
jsem vám tam přece chtěl knihy nechati, ale vy jste
nechtěl, copak jsem mohl dělati?" I bylo krátce uči
něno usnesen , že bude, se konati volba starosty a po
kladn ka. N echtěl jsem již volbu přijmouti a od
28. zář do dneška 5. listopadu nezastával jsem žádnou
funkci a nechci býti déle starostou.
D nes 11. února 1878 p ši dodatečně, že funguji
dosud na venek jako starosta, ale mé srdce pláče,
kdykoliv si vzpomenu, jak má obec se mnou naložila.
Byl bych již úplně vystoupil, ale byl by to jen hřeb k
do mé rakve. Já m ám .pom áhat ničiti d lo, které stálo
toh'k slz! Však oni budou jednou litovat — tehdy
bude však již pozdě.
V r. 1878 dne 2. června provdal jsem svou nejmladš
dceru a tu je. zvykem, že kdo koná mile 4(i) nebo cha
sin e 4 7 ) , je chiuv*!), ale já jako starosta nemohu se
sám k tóře vyvolati, ale nikoho z obce nenapadlo, aby
tak učinil.
Kvitanci od paaa F riedländra na 1000 zl. obdržel
jsem od notáře a zaslal jsem ji pokladn kovi panu
Schickovi.
D nes na sklonku svého představenstv mus m ještě
zaznamenati toto: P an Stein a jeho manželka ze sedlc
kého pivovaru darovali mal nské synagoze neobyčejně
krásný a drahocenný porauches, začež maj dostati
čtyřikráte do roka při hazkoras nešomaus zvláštn
mišebérach.
1879. Resignoval jsem na své starostenstv . Obec
: nechtěla k tomu svůj souhlas dáti. Konám dále svou

povinnost jako člen. Poznamenávám ještě, že jsme
obdrželi od ministerstva z V dně krásný připiš a deset
losů, které jsem všecky mezi pány členy rozprodal.
14. března 1879 složil jsem nadobro svůj čestný
úřad a oznámil jsem to p semně slavnému hejtmanstv
a také obci. P odn ět k tomu dal tentokráte pan po
kladn k, který chtěl proti mé vůli upom nati tři kutno
horské pány o nedórim 43), které již dávno zaplatili,
dokud jsem byl ještě já pokladn kem, ale on tvrdil,
že tento př jem nen nikde v knihách zaznamenán.
Myslil snad, že já jsem podržel pen ze pro sebe. Vzká
zal jsem ihned pro knihy do N ov. D vorů, ale knihy
mi neposlali, nýbrž vzkaz, že je vše v nejlepš m po
řádku.
,.To př čina mé abdikace. Můj žaludek jest již př liš
slabý, abych takové urážky snášel. Bohud ky, od
stupuji ve cti!
•
•
Tato mal nská kronika Volfa Steinera byla nalezena
před pěti lety, kdiyž byl mal nský chrám odevzdáván
novému majiteli, mal nskému Sokolu, který opuštěný
chrám koupil, aby z něho sobě zř dil sokolovnu. Ve
liké „ desatero", symbol synagogy, bylo bez pláče a
n ářku sňato a nahrazeno symbolem, hlásaj c m: „Paže.
tuž, vlasti služ!" Kde dř ve volali zbožn Židé: „ Jak
krásné jsou stany Tvé, Jaku be!" zazn vaj dnes povely
sokolských náčeln ků a náčelnic. Tak se měn časy.
Tato kronika jest sepsána německy a jest psána
hebrejskými p smeny, jak ř káváme jüdisch deutsch.
Autorem jej m jest Wolf Steiner, prostý jednoduchý
venkovský obchodn k, který měl ještě značné hebrej
ské vzdělán . Sepsal ji : „ lezikoraun" na památku pro
budouc pokolen , proto se nedopoušt m žádné in
d skretňosti, jestliže jeho záznamy předkládám širš
veřejnosti. Čin m tak proto, že nám tyto staré zprávy
podávaj jasný obraz života našich otců, kteř žili roz
troušeni a rozptýleni po všech bl zkých i vzdálených
vesnic ch a samotách, měli malé obchůdky doma a
zaopatřovali m stn mu obyvatelstvu vše, co kdo po
třeboval. Jim byl chrám vš m. V něm se nescházeli
jen, aby se zbožně pomodlili, ale také, aby se sešli,
aby si svá srdce navzájem obnažili, aby se dověděli,
co jest ve světě nového a na čem by se dalo něco A y
dělati. Muži přicházeli sobotu co sobotu a nezůstali
doma ani za největš nepohody. Mnoz měli hodně
daleko a musili j ti celou hodinu, ano i v ce, ale to
jim navadilo, vždy nemohli chrámu postrádati. Celý
týden žili také v pon žen . Se všech stran slyšeli jen
nevl dná slova a nadávky, ale v sobotu se povznesli
a byli š astni, když mohli předstoupiti před toru a
hlasitě velebiti „ Boha, který nás vyvolil ze všech
národů a věčný život všt pil v n ás". A tohoto opojen
bylo jim potřeb , aby mohli přeslechnouti všecky po
hany, které byly jejich každodenn m údělem. H ůře
na tom byly jejich manželky, které přicházely jenom
o velkých svátc ch do chrámu, ale celý jejich život
byl vlastně jedinou bohoslužbou. Mnohá z nich se po
stavila v sobotu, když muž odešel do chrámu, k oknu
s modlitebn knihou v ruce a přezp vala si hlasitě
všecky sobotn modlitby od začátku až do konce. Co
se ve světě děje, dov daly se od svých mužů.
Za takových obt ž jako chrám mal nský vznikaly
všecky ostatn chrámy v Čechách. M stn Židé věno
vali na n ě, co jen mohli, a ježto to nestačilo, šli db
světa prosit. Mal nšt obrátili se do P rahy, do Jihlavy,
do V dně a kdo v kam ještě, aby dostavěli svůj stá
nek ke cti a slávě bož . Jak hluboká a jak obětavá
byla jejich zbožnost! P roto je mi upř mně l to, že
tyto za největš ch obět vybudované chrámy stoj dnes
opuštěny anebo přecházej v ruce jiných majitelů.
Chrám mal nský splnil své poslán úplně. Ještě za

světové války konala se v něm pravidelně každou so
botu bohoslužba a teprve, když se odstěhovali téměř
všichni souvěrci z okoln ch vesnic, osiřel nadobro.
Po odstoupen p. Wolfa Steinera ujal se chrámu
hl zovský nájemce velkostatku obětavý p. Mořic H el
ler a pečoval oň až do r. 1895. Vydatnou podporu
nalezl v šlechetném panu Šimonu Mayovi ze St. Ko
l na a ve štědrém mal nském nájemci Taussigovi. Ba,
Mal nšt koupili si dokonce i harmonium a zř dili si
chrámový sbor zpěváků. I o ozdobu chrámu pečovali
a poř dili do něho kokosové koberce a nové opony.
Ale již po neš astné aféře H ilsnerově nastával po
malu konec. Kutnohorská náboženská obec prodala
sice synagogu, ale pln dále závazky mal nské syna
gogy. Páně Tellerův dar „ óraun ha kaudeš" naleznete
dnes zčásti v obřadn s ni kol nského hřbitova a zčásti
v zimn modlitebně kol nské. H armonium koupili ko
l nšt Židé již dávno předt m od svých mal nských
souvěrců.
N edávno vyhledal jsem ještě mal nského rodáka a
požádal jej, aby mi vypravoval své vzpom nky na
dobu, kdy navštěvoval sám týden co týden mal nský
chrám. Vypravoval mi mnoho. S radost vzpom nal,
jak býval na sklonku dne sm řen pohoštěn on i přes
poln Židé, kteř měli ještě dvě hodiny cesty před
sebou, pak mi l čil sobotn besedy před počátkem
bohoslužby, kdy chud a bohat tvořili jednu obec. Své
vypravován nedokončil, nebo proud slz přerval jeho
vypravován , když přišel k stěhován tory s m sta,
na které byly bohabojnými dárci určeny. Od onoho
dne na budovu nepohlédl. A nen to žádný fanatik!
V závěru poznamenávám ještě, že budovu tu vysta
věl mal nský stavitel Josef Turek."

V Malině byla synagoga r. 1922 prodána Tělocvičné
jednotě „ Sokol", která ji použ vá za tělocvičnu. Po
drobné dějiny žid,, na Kutnohorsku sepsal odb. učitel
J. F iala, kteréžto d lo je dosud v rukopise. Žid.
matrika poč ná se v Zbraslavic ch r. 1803, v Malešově
r. 1839.
Na pomn ku padlých voj nů ze světové války jsou
Židé:
ve Zbraslavic ch: Otto F išl,
v Čerm nách: Rud. Orlik, Otto Orlik, Ed. Orlik.
Ve Zbraslavic ch byli starostové ž. n. o. za posled
n ch padesát let:
M. Spitz, H aši Kohn, Leb Pfau, Modiche F reund a
r a b n i tam působili: Stein, Munk, G laser, G rün
feld, Wurm, Erben, Podvinec, G rünthal, Stern, Tän
zeies a posledn Kohn.
N ynějš starosta ž. n. o. v Zbraslavic ch je Josef
Z i n n e r.
P očet Židů v K. H . v posledn ch letech značně klesá.
Iv. 1910 bylo v polit, okresu K. H . z 64.037 obyv.
679 Židů; v městě K. H . z 15.542 obyv. 205 Židů.
R. 1921 v městě K. H . z 14.370 obyv. 188 Židů (z těch
20 žid. nár , ostatn české n ár.).
V M a l i n ě bylo r. 1910 z 1121 obyv. 10 Židů,
r. 1921 z 1230 obyv. 9 Židů (vesměs české n ár.).
Z Kutné H ory vyšla veliká radia veřejně činných
osobnost . Jednou z nejvýznamnějš ch je Arnošt G r o S
m a n n, president Obch. a živn. komory pražské,
který se narodil 3. května 1860; svůj úřad zastává
od r. 1923, kdy po úm rt Leona B o n d y h o se ujal
správy ústředny všech obch. komor v čs. republice.
— Vrchn fin. rada B l a t t n e r , inž. Max J e d l i n
s k ý a četn jin jsou Kutnohoráci.

*
V Kutné H oře působila veliká řada učených rab nů
a učitelů: Em. Steiner (1874), Šal. Podvinec (1877),
Em. Pollak (1878), Maxim. Stránský (1885), Sigm.
Kraus (1889), Arnošt Rubinstein (1891), Šimon Ábe
les (1895), Sigfr. G riinberger (1906), G abr. G ottlieb
(1912); od r. 1918 nemá K. H . žádného vlastn ho
rab na a vyučuje di tky žid. náb. prof. dr. F eder z Ko
l na. Od r. 1922 je starostou ž. n. o. Bedřich K l e i n ,
velkoobch. v K. H .; dř vějš starostové byli: M. Milrád
(1874—1896), Ad. Ábeles, dr. L. Kohn, Vil. Polák,
Vojt. Beran a Jul. Rosenzweig.
Žid. matriku ř d G uslav M ilrád, jednatel obce
(1908).
H řbitovy v K. H ., okr., jsou dva: v Malešově a
v Zbraslavic ch, kde je Ch. K. již od r. 1692. P řed
nepamětnými časy byl zrušen v Zbr. a nezbylo po
něm žádných památek, ba i m sto udává se jen dle
legendy. Pomn ků bylo použito k vesnickým stav
bám. Zděná synagoga v Zbraslavic ch pocház z r.
1832; dř ve tam asi 200 lei stávala synagoga dřevěná.
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G eschichte der Juden in Kuttenplan und U mgebung.
Bearbeitet von
Rabbiner

Prof. Alfred Schapirnik,

feoweit sich die jüdische Siedlung in, Kuttenplan
(č. Chodova Planá) und in dem nahe gelegenen P lan
(č. Planá) zurück verfolgen läßt, waren im J. 1570
5V2 Juden in K. zur Zahlung der Türkensteuer ver
pflichtet. (Bondy Dworsky I, S. 530.) D er Juden in
P . geschieht das erstemal Erwähnung im J. 1594 in
einem Schreiben des Stadtrates von Rakonitz an die
Stadt Klattau, in dem dieselbe aufgefordert wird, die
Juden in P . festnehmen zu lassen, welche den Mord
brennern in R. G eld gegeben haben. (Kopialbuch der
Stadt Rakonitž.) Im J. 1611, am Sonntag nach Remi
niscere, bran n ten in der Judenvorstadt von P . 4 H äu
ser und 5 Stadel ab. D ie Juden in P . erfreuten sich
besonders von Seiten des G rafen Schlick besonderen
Wohlwollens, was sonst in Städten, in denen Bergbau
betrieben wurde, nicht der F all war.
Zu den fünf schon früher bestandenen Juden
häusern war mit obrigkeitlicher Bewilligung noch ein
halbes dazu gekommen. D ie N amen der Besitzer dieser
Judenhäuser waren: 1. Jakob König, 2. Abraham
Juda, 3. Moses Lewi, 4. Jndele Juda, 5. Schiami, 6.
Abraham Schoff (ein halbes H aus).
N ach dem Privilegienbriefe, welchen G raf F ranz
Ernst Schlick der Stadt und der Vorstadt bei St. P eter
im J. 1661 verlieh, durfte in Zukunft kein Jude in
der Stadt und in der P etervorstadt wohnen und ihre
daselbst liegenden H äuser sollten samt der Synagoge
verkauft werden; nur in der Schloßvorstadt bewilligte
der G raf den Juden auf ihr demütiges Bitten die
Erbauung einiger H äuser.
Am 15. August 1665 ging die H errschaft P lan an
den G rafen Johann Joachim von Sinzendorf über, der
aber am 11. N ovember des gleichen Jahres starb, und
seine G emahlin M aria M aximilians, geb. Althan, kam
am 21. N ovember 1666 nach P ., um die H errschaft
anzutreten.
'
"
'
Im J. 1668 heiratete die G räfin zum zweiten Male,
und zwar den G rafen Anton F ranz von Colalto. An
diese H eirat knüpft sich eine Sage, welche noch bis
heute im Volksmunde fortlebt und das traurige.Los
der damals wenigen in P . wohnhaften Juden schildert,
die im selben Jahre ausgewiesen wurden und P. für
immer verlassen mußten.
Die H äuser der ausgewiesenen Juden in P . wurden
später von P laner Bürgern angekauft, jenes des Juden
D ick in der Fleischgasse brannte im J. 1682 ab. Die
S y n a g o g e stand in der Fleischgasse hinter dem
H ause des Metzgers Anton G oller, welcher sie im J.
1723 von der H errschaft um 20 fl. erstand und zu
einem Wohnhause einrichtete. D en jüdischen F r i e d
h o f am N ordabhange des Eilandberges neben dem
„ Oberen Judlenteichel" ließ man bestehen. F ür die
Benützung desselben mußten sie an jedem N eujahrs
tage der H errschaft 3 fl. bezahlen, vorloren aber die
ses Recht, wenn sie einmal auf diese Zahlung ver
gessen. Im J. 1729 gestattete man sogar auf dem
selben die Beerdigung eines am Bühl tot aufgefun

Kuttenplan.

denen fremden Juden durch die Kuttenplaner Ch. K.
Als aber i. J. 1744 in P lan einige Menschen , von
wutverdächtigen H unden gebissen wu,rden, ließ der
P laner Schloßhauptmann fast alle H unde einfangen
und auf dem jüdischen F riedhofe erschießen, wo noch
i. J. 1747 Beerdigungen von Juden stattfanden.
D iese G roßtat war allerdings der damaligen P laner
H errschaft würdig. Eduard Senft bemerkt hiezu in
seiner G eschichte der Stadt P lan : „D ie Lieblosigkeit
und U nduldsamkeit gegen Andersgläubige, wie sie am
Anfang des 18. Jhts. und auch noch später hin gang
und gebe war, liegt sicherlich nicht im Sinne des
Christentums und es konnte dieselbe nur der jenige
billigen, in dessen H erz jedwedes G efühl der H uma
nität, der wahren Liebe des N ächsten vollkommen
erloschen ist." N och in den Jahren 1778 und 1802
fanden einzelne Beerdigungen auf dem jüdischen
F riedhofe in P . statt.
Die so durch die G räfin von Sinzendorf i. J. 1686
aus P lan vertriebenen Juden, die laut P laner Pfarr
gedenkbuch 6 F amilien zählten, fanden in den be
nachbarten Orten Kutten plan und D ürrmaul, , deren
Besitzer die F reiherren , späteren G rafen von H atm
hausen sich seit jeher durch Edelmut und N ächsten
liebe auszeichneten, eine sichere Zufluchtsstätte. Seit
dem war die Kuttenplaner Judenschaft zu einer statt
lichen G emeinde angewachsen und wurde auch der
Rabbinatssitz für P lan, D ürrmaul und U mgebung. In
K. gab es aber schon i. J. 1620 einige Juden und
i. J. 1645 sogar eine Synagoge, also lange vor der
Vertreibung aus P lan. Dies geht auch aus dem i. J.
17 6 8 neu angelegten Statutenbuche der Kutten
planer K. G. hervor, da Artikel 154 von dem am
9. Elul 5 4 0 5 eingeführten G ebrauch beim Aufrufen
zur Toravorlesung handelt.
Im J. 17 3 6 gab es in K. 22 und in D ürrmaul
15 jüdische F amilien. D en F riedhof hatten sie in K.
am Kellerberge, in D ürrmaul oberhalb des Meierhofes .
H errenberg.
LÖbl H onig (auch Leib) wandte sich am 16. Sep
tember 1756 mit dem Judenrichter Berl L ö b 1 "an
den G rafen Sigismund von H aimhausen mit der Bitte
um Erlaubnis, die durchwegs aus H olz erbaute bau
fällige Synagoge und die daneben stehende Rabbiner
wohnung einreißen und aus M auerwerk neu aufführen
zu dürfen. Dieses G esuch wurde anstandslos ge
nehmigt. H ingegen berichtet das H ohenzetlische
Pfarrgedenkbuch, S. 41, folgendes:
„Anno 1762 haben die Juden von ihrem Herrn
Grafen Sigmund Haimhausen den Befehl bekommen:
Dieweilen sie sich unterstanden haben ohne Erlaubnis
ein so hohen Tempel zu bauen, so müssen sie zur
Strafe denselben, welcher mit Ziegeln gedeckt war,
schwarz anstreichen und die ganze Judengasse von
vorn her, damit es einen schöneren Prospekt bekomme,
von Mauern der Häuser aufführen und die Gassen
mit Steine pflastern lassen. Zu merken ist hier, daß

