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děti jejich jsou: Ester 8 let, Aron 4 léta, Pliimelka
půl léta, plat vrchnosti dan 23 zl., kontribuce 6 zl.,
bydl také v panské chalupě a vydělá v ce jak 80 zl.
ročně. Je ve V. 10 let.
D avid A r o n s manželkou Kitel, jejich děti Mojž š,
Michal, Šalamoun, Aron a Ester. Je obchodn kem
kořen m, tabákem a je také řezn kem. Vrchnosti plat
23 zl., kontribuce 13 zl., vydělá přes 80 zl. ročně a je
tady v panské chalupě 30 let.
Josef A l e x a n d e r ,
stár 25 let, s manželkou
Alenkou, 18 let, maj sluhu Sorella, obchoduje plát
nem, peř m a pod. Zdaněn vrchnost 20 zl., kontribuce
plat 12 zl. a vydělává přes 60 zl. ročně. Je tady 5 let.
Samuel W i n s c h b a c h , stár 38 léta, žena jeho
Klickel, 33 létá, syn D aniel, 12 let, H endel 10 let,
Samuel 7 let, Jakub 5 let, H erschel 2 léta. Obchoduje
vlnou, peř m a je školn m zpěvákem. Zdaněn je 23 zl.
a vydělá 70 zl. Bydl v panské chalupě přes 13 let.
U všech těchto rodin je poznamenáno, že jsou
rodem Jakub.
N ejstarš rodina ve V., o které je udáno, že tam
bydlela již před 100 lety, je Abraham M arkus, rozený
Aron, stár 42 roky, s manželkou Kitel, 38 let a dětmi:
Löbl 14 let, Chaim 12 let, dcery Klickel 10 let,
Bayerle 8, Pliimel 5, Kolde 2. Rodina tato je asi zá
možná, má služku k dětem D inele 14 letou, pak tři
sluhy: F raydla 40 letého, Arona 18 a D evela 19
letého. Markus obchoduje suknem, kořen m, tabákem
a pod., je též řezn kem a zdaněn je 25 zl., plat kon
tribuci 45 zl. a vydiělá ročně přes 200 zl. Má svůj
dům, který koupil od všerubského měš ana M artina
F reye r. 1713 za 120 zl.
Shledáváme tedy ve V. na počátku 18. stol. 6 rodin
židovských.
Avšak již r. 1722 docház k nař zen vrchnosti, aby
dům Abrahama Markuse hleděla odkoupiti a křes a
nem obsaditi. D alš pak usazován Židu ve V. a je
zamezeno. Vrchnost asi chtěla dům prodati, ale ne
podařilo se j to, nebo p še: Abraham koupil dům
zcela poškozený od člověka, který tonul v dluz ch.
Majitel domu podržel si pole a vystavěl si jiný dům
a Abraham mu mimo kupn cenu musel dáti ještě
10 zl. a 50 kmenů dř v . Sám mel s opravou domu
výdajů 100 zl. N enajde se tady nikdo, kdo by za tento
dům jen polovičku dáti chtěl. P ro řemesln ka je dům
velký, pro hospodu se nehod , protože tam nen ani
dvůr, ani stáje, ba ani m sto, kde by se daly zř diti.
Původně měl Abraham dům v Koutě, m sto něho
prodán byl jeden dům ve V. křes anovi, proto Abra
hamem nebude počet Židů rozmnožen. P ředkové
Abrahama jsou ve V. už přes 100 let usazeni a ně
kolik let též v Koutě.

Dějiny Židů ve Všeriibech,
Zpracoval

Dir. František Hourá, Kdyně:

Frant. Hourá, ředitel ve Kdyni.

Xr i průsmyku Všerubském, též Kdyňskěm zvaném,
asi 1 km od bavorských hranic, vzniklo v pradávných
dobách městečko Všeruby — N eumark. D nes je měs
tem německým s českou menšinou, č taj c asi 80
osob, ale před válkou 30 letou bývalo české, jako i
okoln vesnice H ájek, Brůdek a Studánky. Ve válce
30 lete bylo české obyvatelstvo zahubeno a brzy nato
usadili se tady obyvatelé ze sousedn ch Bavor —
N ěmci, kteř jsou tu podnes.
V průsmyku Všerubském byl vždy čilý ruch, nebo
to byla jediná cesta, kudy brala se poselstv do ftezna
a Mohuče, pokud Čechy náležely biskupstv tomuto,
pak tady chodila česká kn žata, která byla spř zněna
s panským rodem Bognů, kteř s dleli na hradě Burg
stallu na H ochbognu u hranic českých.
A na tomto přechodu do Bavor, vzniká někdy před
r. 1382 osada V., zvaná později N eu Marek vor dem.
W alde, nebo také Zum böhmischen Weyer, dle vel
kého rybn ku v obci V, F r. Palacký nazývá novou
osadu N ovýtrh.
D ne 14. srpna 1040 odehrává se tu u Brůdku bitva
českého kn žete Břetislava I. s německým c sařem
Jindřichem, ve které český kn že v těz . Tu zmiňuje
se Palacký, že hlavn vojsko německé postupovalo
dle řeky Kouby přes Os (Ěschelkamm) a N ového
Trhu (Všerub) ke Kdyni. Ovšem znač toto jen ny
nějš pojmenován této cesty a nedá se z toho sou
diti, že by již v tuto dobu tyto osady tam byly.
Že však již r. 1382 V. byly, dá se souditi dle za
jištěné zprávy, dle které tohoto roku obce V., Brůdek
a H ájek společně opravuj památný kostel k bitvy
nad Brůdkem — kapli sv. Václava a zvětšuj j ..
R. 1467 trp V, a celé okol vpády Bavorů křižáků
do Čech, kterýžto vpád opakuje se ještě r. 1468.
R. 1581 připadaj V. při dělen o zbož hradu
Rýzmberka Jan u Vilémovi z Rýzmberka.
R. 1586 koupil V. Jan z Videřšperka, ale již
r. 1626 přecházej do majetku rodiny Koců z D obrše.
Tento rod vyskytuje se v Čechách již r. 1377. Pra
otcem jeho je P řib k Koc k a drž D obrš u Vimpeřka.
R. 1479 rozděluje se rod na několik větv , z nichž
druhá větev, zvaná bystřička, má pro nás důležitost,
nebo jej dědicové stávaj se držiteli V.
D iviš Jindřich Koc z D obrše platně slouž c saři
F erdinandovi I I ., který dne 12. ledna 1629 povyšuje
jej do stavu panského a pak r. 1634 do stavu hrabě
c ho.
*''> • • • • • •
D ruhý syn tohoto D iviše byl Jan Václav Koc z Do
brše, který měl za manželku Salomenu ž P ř chovic.
Ten měl svůj d l v D oln Lukavici a držel též V.
R. 1650 prodává V., slouž ve vojsku a um rá
r. 1652. V. koupil jeho bratr Maximilian Jiř , který
zemř. r. 1656 bezdiětek. V. odkazuje bratru Diviši
Albrechtovi, který um rá r. 1665 jako ..posledn člen

větve bystřičko. N ato panstv dostává se Václavu
Vojtěchovi Kocovi z D obfše z větve ohrazenické.
N ato r. 1676 koupil V. Wolf Maximilian Lamingen
z Albenreuthu a připojuje je ku panstv koutskému,
při kterém jsou až do převratu, kdy přišly do záboru
a dnes jsou majetkem D ružstva společné pastviny
ve V.
V majetku Lamingenů zůstaly V. do smrti proná
sledovatele Chodů Wolfa Maxe Lamingena, když týž
zemřel, prodala panstv vdova po něm Polyxena
z Lobkovic r. 1697 baronu Jindřichu Stadiónov
z Wiirzburku, kterýžto rod držel koutské panstv do
r. 1908, kdy posledn m potomkem po meči F ilipem
Stadionem vymřel.
A teprve v této době dov dáme se ze zápisů kout
ského panstv o Židech, kteř na tomto panstv byli
usazeni.
R. 1714 . zř zena byla t. zv. Judenreduktions Kom
mission, která měla kontrolovati usazen Židů v Če
chách a př padně je vypuzovati.
Byla tedy předsevzata revise všech Židů a poř zen
soupis n a' všech panstv ch. A tu shledáváme v knize
Amtsrelationen v Koutě zápis: D ne 12. ř jna 1720
p še vrchn správce panstv koutského Stadiónov do
Badenska: „D ostavil se ke mně všerub ského Žida syn
a bez předchoz ho pozdravu žádal o povolen k svatbě,
která se má konati dne 11. ř jna 1720 a dodával, že
skoro v celém královstv
Českém je zvykem, že
vrchnostenšt úředn ci a panstvo samo těchto svateb
se účastn a proto že mysl , že i já s úřednictvem na
svatbu půjdeme. Poděkoval jsem mu, že dovoluje si
bez povolen vrchnosti se ženiti a na panstv se
usaditi, když přece mus vědět, co je jménem Vaš
Excelence všem Židům nař zeno. P ak jsem mu za
kázal usadit se na panstv a aby tomu věřil, dal jsem
mu dopis na městskou radu ve V. naš pečet
opatřený."
P ak žádá vrchn v dopise dále o radu, co má činiti.
Všerubský Žid, jehož jméno se neuvád , po zlém
poř zen u vrchn ho v Koutě stěžuje si u krajského
úřadu v Klatovech. Z dalš ho dopisu vrchn ho je však
viděti, že nepoř dil a že raději se z panstv koutského
odstěhoval na panstv sousedn do Bystřice.
Dle soupisu Židů při revisi r. 1722 zjištěno bylo, že
Židé ve V. byli již před 100 lety a že tam bydlela
však jen jedna rodina, ostatn , kteř v soupis pojati
jsou, tam přišli asi před 30 lety.
I uváděj se v soupisu tyto žid. rodiny ve V.: Adam
H a h n , přes 60 roků starý, obchodn k v kůžičkách
a peř , je také řezn kem, plat 3 zl. daně, bydl
v chalupě, náležej c
panstv , vydělá ročně přes
40 zl. a je ve V. již 34 let.
Mojž š H a h n , obchodn k koňmi, také řezn k, je
341etý, jeho žena se jmenuje Kitel, je též 341etá,

R. 1736 docház k novému nař zen , aby se počet
Židů ve V. nerozmnožoval, ale vrchnost aby se snažila
jej obmeziti. D alš š řen Židů budiž rozhodně zamezeno.
D ůležité vynesen českého sněmu z r. 1650, kterým
bylo; dovoleno zůstati v Čechách jen těm Židům, kteř
už taxly byli před r. 1620, zle doléhá na Židy a proto
se snaž z skati si proti nepř teli svému vrchn mu
správců, v Koutě důkazy, že už jsou ve V. dlouho usa
zeni. K tomu účelu z skali si všeřubšt Židé př zeň
tamn ho obecn ho zastupitelstva, které jim vydalo
spis, ve leterém jim potvrzuje, že jsou ve V. ode
dávna usazeni. Toto ovšem, stalo se bez vědom vrch
nosti v Koutě. N ato^ZMě podali žádost o ponechán
ve V. př mo gubérřiiain mu úřadu v P raze, odvolá
vaj ce se na usnesen zemského sněmu z r. 1650, že
se na ně vztahuje.

"YS

G uberniáln úřad v Praze poslal žádost s dodatkem
krajskému úřadu v Klatovech a Židům právo pobytu
ve V. přiznáno.

Z toho rozl til se koutský vrchn , dojel do V., kde
za trest sesadil rychtáře, který Židům výhody potvrdil,
dal isi vydati od ostatn ch konšelů spis, že tomu tak
nen a poslal jej krajskému úřadu do Klatov, že tomu
tak nen .
Mnoho asi nepoř dil, nebo r. 1723 vyšlo c sařské
nař zen Karla VI., které poskytovalo . Židům mnohé
úlevy a dovolovalo, aby i Židé účastnili se jeho koru
novace v P raze.
.
Dne 12. března 1726 piš« vrchn z Kouta hraběti
Stadiónov , že ve V. podařilo se mu prodati židovský
domek křes anovi za 100 zl. a že Židy vypověděl. Židé
žalovali na toto náisil u krajského úřadu v Klato
vech a došli sluchu. Vrchn , který potom brzy jel do
Plzně a namáhal se pro svůj čin potvrzen , sděluje hra
běti, že z rozmluvy v Plzni vyc til, že krajský hejtman
je Židům nakloněn a že mu radil, aby od reforem
upustil a vyčkal, až jak v Praze rozhodnou a Židy
znovu zdan . D okonce musel vrchn žádati hejtmana,
aby nečinil námitek proti vystěhován Žida ze V. a
vdovy Židovky z Kouta. Musel pak dáti slib, že nic
proti Židům nepodnikne, dokud nebude o nich v P raze
rozhodnuto,
R. 1727 vdova po Abrahamu Markusovi, Židovi
v Koutě, stěhuje se do V.
Ještě v r. 1736 nalézáme ve V. šest rodin žid., které
tam byly r. 1722. Tedy přes veškeré pronásledován se
tam udržely.
Že ve V. byli obchodn ci obil m, dokazuje nám spis
z r. 1760, kdy zuřily u nás války Marie Terezie s prus
kým králem Bedřichem I I . o Slezsko. Obyvatelstvo
bylo< nuceno dodávati potřeby pro vojsko, zvláště obil
a krmivo.
D ne 5. ledna 1760 docház panstv koutského roz
kaz, aby dodalo z každé hlavy na panstv 4 strychy
ovsa a 26 liber mouky pro vojsko. Panstv ovšem tolik
sehnati nemohlo a proto obrac se na obch. Žida ve V.,
který slibuje ve třech neděl ch vše obstarati a k tomu
ještě 1000 q sena dodati. Tak v nouzi byl Žid dobrý.
Část tohoto dodán byla dovezena do Lovosic a část
do H oršova Týna za vojskem.
V dobách pozdějš ch se poměry na panstv kout
ském uklidňuj a Židé nejsou v ce tak pronásledováni
jako předt m .
Tak r. 1815 přibylo Židů ve V. tolik, že jim vrchnost
musela postaviti školu. Byla k tomu použita modliteb
na, která stála na m stech, kde je nynějš synagoga.
Tato modlitebna byla sice jednopatrová, ale celá ze
dřeva, které bylo zetlelé. P roto opraven celý "dům a
zř zena tam škola i modlitebna.
Vrchnost dala materiál, dř v , prkna, latě zdarma a
ž. o. obstarala ostatn . Panstv však kladlo si pod
m nku, že budova bude jeho majetkem a že na prvn
patro zasad vrchnostenský znak. Ž. o. pak měla platiti
ročně 25 zl. nájemného. U čitel, který ve škole bydlel,
nesměl však vz ti nikoho ciz ho do podnájmu. Kdyby
budova.přestala býti školou a modlitebnou, měla při
padnouti vrchnosti a tato s n podle svého uvážen
mohla disponovati.
Když zavedeny byly podle nař zen dvorn kance
láře z r. 1837 nové matriky žid., shledáváme, že pro V.
a Trhanov (N emnark a Chodenschloß) byly společné.
Po le nich pak nalézáme v těchto letech ve V. násle
duj c žid. rodiny:
.
. Jakub G o t t l i e b s manželkou Terezi , roz. Latza
novou, bydleli v č. 103.
N athan Se h a c k a Lidmila, roz. Ábelesova, bydleli
v č. 120. R. 1836 narodilo se jim d tě Samuel.
Bernard K l a u b e r a Chaja Casalina, roz. Wolfová,
z č. 89. D ěti byly Julius, roz. r. 1836, Marie r. 1838 a

Samuel r. 1839.

D avid K J a u b e r a Marie, roz. Wolfová, v č 89
D ěti: Pavl na r. 1839, Vilém r. 1842 a Bernard
r. 1848.
.
Vojtěch, S a b a t h a Jana, roz. Rottová, v č. 120.
. D ěti: Josefa r. 1841 a Bernard r. 1843.
Jm dřich K o h n e r a Terezie, roz. Porgesová, v č
JJ;• D ě t i : R a s a r 1 8 4 1 > Vilém r. 1842, N athan r.
1846, G ely .Augusta r. 1848, Jakub r. 1850 a Ma
tylda r. 1851.
Jachim, H u 11 e r a Rosa, roz. H aberová v Č 88
D ěti: Rosa r. 1841, Albert r. 1844, D avid r. 1846 a
Kateřina r.. 1847.
Rosa, dcera H aberová, která asi nedostala povolen
k sňatku, jak.bu.de doleji vysvětleno, měla 4 d t ky
F rantiška, roz. r. 1842, Rosa 1841, Kateřina 1847
a F erdinand 1850.
Šalamoun P e r e l e s a Eva, roz. Kohnerová, v č
ioPrf*^ B a r b o r a r 1 8 4 5 , Marek r. 1847, Šimon
r. 1849, Terezie r. 1851, Löw r. 1854, G otthard r. 1856
D avid r. 1858 a Moric r. 1860.
Jakub K o h n e r a Marie, roz. Schimlová, v č 86
D tě N athan r. 1848.
M o r i c . K o h n e r a Julie, roz. Reichová, v č. 105.
D ěti: Max r. 1858, Marie r. 1859, F rantiška r. 1860
a Jakub r. 1862.
Tyto m atriky prohl želi katoličt kněž , jsou li
správně vedeny. Tak nalézáme tam r. 1855 podepsa
ného faráře Aloise Jiř ho Marxe a r. 1856 podepsal
matriky známý děkan domažlický Jan F aster.
V
le
"tech šedesátých vyskytuj se ve V. následuj c
v,
zid, rodiny:
Eháš Köhn er a F rantiška, roz. Lowensteinová, v č.
106. D ěti jsou: Anna, nar. r. 1859, Ludv k r. 1860
který zemř. r. 1863, Pavla r. 1862 a Karla r. 1863.
H eřman F leischl a M arie, roz. Lowithová, v č. 86.
Rf.tV ^ i a ' n a r r 1 8 6 0 ' A n t o n n Rudolf r. 1862, poz
dějš to stavebn rada, o Jkterém bude zvláš pojed
náno, F rantiška, Simon, Rosa, Emil, Klára a Jindřich.
Moric Klauber a Mina, v č. 7. D ěti: Terezie, n ar
r. 1863 a Emilie r. 1864.
Vilém Bloch a Rosa, roz. Osoblachová, v č. 86.
D tě Zany, nar. r. 1866.
_^ Moric H oitasch a Rosa, roz. Langschnuroyá, v č. 7.
D ěti: Mina, Klára, V tězslav, G ustav, Berta, Emma.
Po r. 1870 vyskytuj se ve V. tyto rodiny:
Jan Klauber a F rantiška, roz. Engelmannpvá v č
89. D tě Josef, n ar. r. 1879.
D avid Klauber, sklenář a Barbora, roz. Schwarz
kopfová, v č. 27.
r> F ' 1 , 8 ? T r J "e V e Y u 6 i t e l i s r " náboženstv Abraham
Ö 1 o c h. V r. 1887 jmenuje se tam učitel U 11 m a n n,
r. 1888 Bloch a r. 1890 Lustick. Zaj mavé jsou od
měny učitele, které byly r. 1846 12 zl., r. 1850 11 zl.,
r. 1855 zl. 1020, po r. 1860 jen zl. 938, které podle
relace koutského panstv ze dne 25. prosince 1855
vyplácelo panstv koutské. Od r. 1890 do 1896 učil
Adolf Limy, 1897—1904 Bernard Oesterreicher,
r. 1907 Bondy.
R. 1871 byl plat učitele 210 zl., na který přisp vali
M. B. Klaub«r 40 zl., Jan Klauber 38 zl., H eřman
F leischl zl. 32 40, Moric Kohner 27 zl., Eliáš Kohner
zl. 2160, dědici H utterovi 19 zl., Marek Klauber 17 zl
a D avid Klauber 15 zl. — Sb ralo se měs čně po
zl. 318 až zl. 1*25 odi jednotlivců.
Téhož roku je ve V. privátn m učitelem isr. nábož.
Ignác A. Lederer, na kteréhož docház od m stn
školn rady žaloba, že vyučuje děti pokoutně, což je
zákonem zakázáno, m stn školn rada dovolává se
vynesen zemské školn rady ze dne 9. února 1871,
č. 9175 a žádá, aby se vyučován zakázalo.
V m atrikách od r. 1836 do r. 1893 bylo zapsáno

celkem 136 dět ve V. narozených. V úmrtn matrice
z techze let jsou zaznamenána 82 úm rt . Zemřel byli
pochováváni na hřbitovy v N ýrsku, v Janovic ch,
v Konsperku a pak od r. 1842 na nově zř zený hřbi
tov v Louč mi.
Sňatků v matrikách zapsaných je v těchto letech
ve V. a v Trhanóvě celkem 21.
Ještě tu uvedu rodiny, které žily v té době v Trha
nově:
,
.> ,:• ,
Bohumil Löffler a Vilem na, roz/ Reachová/ v č. 56.
D ěti: Vilém, nar. r. 1858, Rudolf r. 1861 a M arek r. 1863.
Šalamoun N aschauér a Josefa, roz. Ledererová,
v č. 25. D ěti: Otto, nar. r. 1862 a Barbora r. 1864.
Leopold Pol ak a Vilem na, roz. Reachová ze
Kdyně, dcera známého ranhojiče a porodn ho lékaře.
Měli dvě děti.
' ..• • : ...
•
; ;
Jak těžko se Židům žilo, vysvitne ze svatebn
smlouvy ž r. 1848, kterou mi laskavě zapůjčil pan
G ustav H oitasch, obchodn k ve V. U vád m smlouvu
doslovně:
Povolen k sňatku ze dne 10. dubna 1848. Č slo 235
polit. P an u Josefu Löwenthalovi, synu Anton na Lö
wenthala v Louč mi. Na základě vysokého guberniál
n ho povolen z 10. prosince 1847, č. 74.519 a král.
krajského úředn ho vynesen ze dne 20. března 1848,
č. 3332, uděluje se Josefu Löwenthalovi, prvoroze
nému synu majitele běhařovského statku Anton na
Löwenthala, povolen
vstoupiti ve sňatek (Ehe
himmel) s M ari Perelesovou, dcerou koutského
panstv chráněného Žida Leopolda Perelesa z Trha
nova, s t m, že při sňatku vyhotov tabulku o fasi,
že od ženicha 70 zl. a od nevěsty 230 zl., dohromady
300 zl. conv. měny ze svého vykázaného jměn odvede
a z toho pak za tři po sobě jdouc léta c. k. daně
zaplat , nebo na svém jměn zajist .
O tom se žadatel uvědomuje.
Z úřadu Běhařovského statku dne 10. dubna 1848
(osm). Alois Tuml ř, přednosta úřadu. Peče statku
v Běhařově zněla: Statku Běhařovského úředn peče .
U prostřed pečeti je znak rodu H ohenzollernského.
Z této listiny vid me, jak těžko bylo dos ci povolen
ke sňatku a jak mnoho na tehdejš dobu bylo třeba
zaplatiti, než sňatek byl povolen. P roto nalézáme
v m atrikách zapsané nemanželské děti židovské. Ve
skutečnosti byly to děti žid. manželů, kteř neměli
dost peněz, aby si povolen mohli koupiti, ale před
úřady jejich ě_ti vedeny byly jako děti nemanželské.
R. 1852 dn£ 10. července vypukl ve V. velký po
žár, který vedle katol. kostela, fary a školy zničil asi
34 domů, mezi nimi i isr. modlitebnu a školu. P ři tom
byly zničeny i staré zápisy ve V. a matriky.
Všerubská ž. o. usilovně k tomu pracovala, aby
v nejkratš době byla postavena nová synagoga.
P ředsedou obce byl tehdy M. B. Klauber. Vydány
byly i zvláštn akcie po 10 zl. r. m., kterými sb raly
se př spěvky na stavbu nové synagogy. Akcie tylo
byly tištěné: V pěkném rámečku zněl text akcie
v českém překladu takto: Č slo . . . . Zl. 10 r. m.
Akcie ž. o. ve V. Podepsaný př. potvrzuje jménem
obce, že doručiteli této akcie č
z úcty k novo
stavbě vyhořelé synagogy dobrovolnou bezúročnou
půjčku zl
za měs c po vytažen akcie zaplat .
Od 1. ledna 1870 do 1890 bude vylosováno každo
ročně 5 akci a za zaplacen ruč ž. o. svým majet
kem. Ve V. dne 15. února 1868. Akcie podpisoval
př. ž. o. ve V.
Z. o. žádala všude o podporu a dostalo se j také
v hojné m ře, jak pov dá Tagesbote aus Böhmen ze
dne 18 zář 1868. P ř. M. B. Klauber tam děkuje za
dary: Ž. o.: N ahošice 3 zl., Česká L pa 11 zl. 42 kr.,
Jič n 6 zl., Lochovice 12 zl., Kundratice 3 zl. 12 kr.,

Nový Bydžov 10 zl., Světlá 10 zl., D rosau 15 zl., Miš
kovec 4 zl., Plzeň 10 zl., H umpolec 17 zl., Vodňany
6 zl. 40 kr., Metzling 5 zl. Jednotlivci darovali: A.
baron Rotschild z F rankfurtu n. M. 100 zl., N euburg
a Eckstein z N ahošic 2 zl., Ludv k Kohner z P ešti
5 zl., Jindřich Kohner z P ešti 150 zl., Adolfa Koh
nera dědici z Pešti 50 zl., Jin dř. Kohnera ze z P ešti
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20 «1., J. M. Janowitzer z V dně 10 zl., Albert Jano
witzer z V dně 10 zl., Löwith 3 zl., Jakub Janovský
z Brna 3 zl., Pereles a P ollak z P rahy 30 zl., D avid
F leischl z P ešti 20 zl., Moric Kohner z Lipska 60 to
larů, Marie Klaubrová z D omažlic 2 zl., bratř Fiir
thové ze Strakonic 40 zl., F erd. Kohn z Plzně 2 zl.,
Leopold Engelmann 2 dukáty, Leopold Janovský
z P rahy Ir duk.át, Berta a Žofie Pollakovy 20 zl., Ka
rolina Klaubróvvá ze V. 10 zl. — Na naturáli ch sešly
se dary': Bedřich Stadion z Kouta 5000 cihel, sedlák
Ondřej R ied er er z Ploesu 2 vozy dř v a prken, Pol
lakovi z P rah y 8 pozlacených sv cnů, Ter. Thiebe
nová z D omažlic 2 sv cny, Sára . Fl.eischlová z Lipska
záclonu a pláš na torü, Marie Schwarzkopfová ze
Sušice pláš na toru.
Synagogu stavěl Vilém Klauber, inženýr z V dně,
G. Lemberger, sochař ve V., Winuner, mal ř z Doma
žlic, Weber, truhlář ze V., a Braun, zedn. mistr ze
Schneiderhofu.
Slavnosti otevřen synagogy byli př tom ni: Okresn
hejtman z D omažlic p. F ileky, kněž katoličt ze V.,
úředn ci rakouské i bavorské finančn stráže a celn ci,

hasiči ze V. a okol , měš ané všerubšt a obyvatelstvo
okoln ch obc . Dnes po 60 letech stoj synagoga opuš
těná a sešlá.
V letech 1890 a potomn ch nalézáme ve V. tyto
rodiny:
F erdinand H utter a Klára, roz. Schwarzová; d tky
jejich jsou: Rudolf, nar. r. 1897 a Josef r. 1898.
Bernard Österreicher a Mina, roz. F inková, učitel;
d tě Emil, nar. r. 1898.
'
::
H eřman Schwarz a Karla, roz. Ertlová, obch. do
bytkem; d tky byly: Arnold, nar. r. 1903 a Terezie
r. 1904.
Jindřich Lederer a Berta, .roz. Steinerová, kupec;
d tky: Julius, nar. r. 1906, a Elsa r. 1909.
Max Pollak a H edvika, roz: Schwarzová, nájemce
velkostatku; d tě Eliška, nar. r. 1910.
G ustav H oitasch a Ida, roz. Ledererová, obchodn k
v č. 7; d tky: Berta Valerie, nar. r. 1912 a H erta
r. 1919.
:i
Leopold Fischhof, pocházel z Brna, vzal si za man
želku Pavlu, roz. Ledererovou; d tě Bedřich, n ar.
r. 1915.
Vilibald Schwarz a Emma, roz. Epsteinová, kupec,
v č. 69; d tě G réta, nar. r. 1917.
R. 1930 zůstaly ve V. jen 4 žid. rodiny, a to: ro
dina G ustava H oitasche, obchodn ka v č. 7, o 4 čle
nech rodiny, Jindřicha Ledererá, obchodn ka, 0 4 čle
nech, rodina Schwarzova o 3 členech a rodina H ut
terova o 3 členech rodiny. Celkem je nyn ve V.
14 duš .
. ,
;,
D le udán starš ch lid byli Židé ve V. velko
obchodn ky, obchodovali zejména peř m, vlnou, zvě
řinou a jinými věcmi. •
.
Ve světové válce byli ze Všerub tito voj ni:
D r. Siegfried H oitasch, jako plukovn lékař, 4 roky,
obchodn k G ustav H oitasch 3 a % roku, M ax. Pollak
3 roky a Jindřich Lederer asi 1 a V2 roku.
Velkou zásluhu maj židovšt obchodn ci o rozvoj
obchodu peř m, který provozován byl hlavně v N ýr
sku, D lažově a ve V. Ročně odesláno odtud téměř
10.000 q peř , které šlo do N ěmecka, Švýcar, H oland
ska, F rancie. Stař lidé vyprávěj , že obchod ten byl
provozován již před 100 lety. Velkoobchodn ci peř
nakupovali, ukládali ve skladišt ch, tř dili je a pak pro
dávali maloobchodn kům, nebo cestuj c m, kteř je roz
nášeli a v drobném prodávali. Ve všech větš ch měs
tech německých, jako v H amburku, Kaselu, Berl ně,
F rankfurtě n./ Moh., Mnichově, Koblenci, Kol ně nad
Rýnem byli usazeni obchodn ci ze Šumavy a prodávali
peř .
D alš m obchodem byly husy. N a podzim nesč slná
hejna hus hnána do Bavor a husy dodávány odtud až
do Mnichova.
Podobně výnosným byl obchod zvěřinou. Černá
zvěř, bažanti, zaj ci a koroptve skupovány po celétn
všerubském okol a dodávány do Bavor, Saska a do
jiných krajin. Zvláště se obchodu dařilo, byla li tuhá
zima, nebo tak se zbož nekazilo.
N emalou zásluhu maj zdejš Židé o výživu drobného
lidu t m, že mu dali dělati dřevěné krabičky na sirky.
D nes ovšem již rob se tyto po ovámicku, ; ale dř ve
je dělaly rodiny «až 10 vesnic kolem V. Zvláště výrobu
tuto organisoval pan H oitasch a p . Klaubrová, kteř
utvořili za t m účelem celou společnost mezi obyvateli
vesnic. Výroba je velmi jednoduchá — jsou tu ovšem
m něny staré krabičky na sirky ještě s fosforovými
hlavičkami, které již nyn se nedělaj . Vyvařené dřevo
hoblovalo se na tenké plátky, ze kterých vykrajovaly
se obdéln čky, ty se na konc ch slepily, daly se do dře
věné vidličky, aby lepidlo ze sýra a vápna zaschlo, pak
se k tomu dala v čka, která se vyrážela ostrým nožem
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i 100 krabiček. Za 1000 krabiček platilo se 50 kr..
rodina za den udělala 2 až 3 tis ce krabiček, v roce
v 10 vesnic ch, udělalo se až 30 milionů krabiček, což
vyneslo obyvatelstvu asi 15 tis c zlatých.
Velkou zásluhu maj také všerubšt Židé na dobyt
č ch trz ch, které zvláště v dř vějš době byly ve Kdyni
slavné. P řiváděn sem byl dobytek z dalekého okol a
prodáván hojně do Bavor, Saska,. Württemberska, ba
šel přes hranice i do F rancie. P roto shledáváme mezi
Židy ve V. i ve Kdyni mnoho obchodn ků dobytkem
všeho druhu.
Vynikaj c mužové ze Všerub:
Na prvn m m stě je jmenovati Jiř ho Leopolda
W e i s 1 a ze V.

Leopold Weisl

P atř mezi nejstarš spisovatele našeho kraje. Wei
sel narodil se r. 1804 v Přeštic ch a původn jeho
jméno bylo Jachim Löbl Weisel. Otec jeho se jmenoval
Šimon Weisel ä matka M arie, roz. H aberkornová. Otec
byl cestuj c m se střižným zbož m. Mladá léta prožil
Weisel v P řeštic ch, pak vstoupil na studie do P rahy,
kde bydlel v pražském, ghettu, jež si velmi obl bil a
z něho čerpal náměty k pozdějš m svým literárn m
prac m.
Weisel nevydal svoje spisy souvisle, ale uveřejňoval
je po kalendář ch nebo časopisech, a t m brzo upadl
v zapomenut . Teprve konservátor Josef Blau z Nýr
ská vydal životopis Weislův a jeho práce, pokud se
jich dopátrati mohl, v d le: Beiträge zur sudetendeut
schen Volkskunde, sv. XVII, ze kterého je čerpán i
tento životopis. Vydán byl pod názvem: G eorg Leopold
Weisel, Aus dem N eumarker Landeštor, r. 1926.
Život Weislův lze rozděliti na dvě části, na prvn ch
36 let, kdy byl velmi málo znám, a na dalš ch 36 let.
kdy působil jako ranhojič (felčar) a porodn k ve V.
Tam poznal dceru celn ho úředn ka Karla Pavlovského
— Annu, a zamiloval se do n . A tu odvážil se velkého
kroku, na tu dobu velmi ř dkého, k vůli nevěstě pře
stoupil na v ru katolickou a dal se dne 27. listopadu
1843 v kostele sv. A nny na Tannaberku pokřt ti. Křest
vykonal domažlický vikář Jan F aster. Od té doby psal
se Jiř Leopold Weisel
P rvn počátky literárn ch prac objevuj se r. 1836,
kdy v Bohemii uveřejnil novelu: Moje prvn praxe.
Ve sb rce P anoram a des U niversum objevuj se: Po
věsti pražských Židů. Psal též do Paschelesových Sip
purim v letech 1846 až 1858 a vydal tam: Pověsti, po
hádky, legendy a kroniky židovské.
R. 1844 vyšly: Šnorer, či židovšt žebráci, r. 1845
Ježibot, či židovská universita, a r. 1850 větš d lo: Jak
žij pražšt Židé? Tam popisuje obchod, zaměstnán .
volná řemesla, uměn a vědu, služebné osoby, dobro
činné ústavy, úředn stavy, hostince a žid. stravovny.
.. Ve svých spisech pojednává Weisel často téma lásky
mezi Židem a křes ankou, a v legendě Rabbi Ammen
Yšeruby 5
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ač sám takovým byl. V l čen ch H řbitovy a U zdraven
Loisičky vyslovuje se proti sňatku Žida s křes ankou.
D le toh©*«e dá souditi, že ve svém manželstv nebyl
zcela spokojen. R. 1850 narodila se mu dceruška Marie
Magdalena a pak ještě později děti Anna a Karel.
V rukopisech nalezeny ještě d la: Rb. Jontev Pu
rim, a z r. 1844 článek Podezřen , a r. Ibb8 Jajin
Kiduš, či Křivé obviněn , kde p še Weisel o rituáln
vraždě. P řes to, že byl Weisel pokřtěn , zůstal v ře otců
věrným.
Jako lékař byl Weisel široko daleko znám a volán
i do Bavor, až mu to bylo zakázáno. Těžko však se mu
žilo v maloměstských poměrech ve V.
Když r. 1848 přišla do V. česká spisovatelka Božena
N ěmcová a bydlela v domě vedle Weisla. seznámili se a
N ěmcová pak měla na něj velký vliv ve směru literár
n m i politickém. Weisel bylin a úspěchy N ěmcové
žárliv, takže i nepř znivý úsudek o n pronesl. Božena
N ěmcová vzbudila ve Weislovi zájem o Chody, a tak
Weisel r. 1848 napsal d lo: Chodský proces, které vy
šlo v,XV. roč. P anoramy. R. 1873 uveřejnil jako po
sledn svoji práci v Politice výňatky z Chodského pro
cesu pod titulem Zapomenuté historky, a tyto bes dky
daly podn ět spisovateli Aloisů Jiráskovi k zpracován
Psohlavců.
Bouřlivý r. 1848 našel ve Weislovi ohnivého zastán
ce svobody národů. Muž Boženy N ěmcové postavil se
v čelo protidynastického hnut . Weisel působil v ce ve
výchovném, směru na lid. V této době p še Weisel růz
né články do novin a poučuje lid o všem, co se kde
přihodilo. Psal také o svých lékařských zkušenostech,
o pytlác ch, o podloudn c ch a pod. Zaj mavé je, že
když se stavěla prvn dráha v našem kraji, a to želez
nice z P rahy do D omažlic, byl Weisel proti a proroko
val j krátkou budoucnost. Ve válce N ěmců proti F ran
couzům r. 1870/ 71 přál sice F rancouzům porážku, ale
prorokoval N ěmcům, že i oni jednou za isvoji pýchu
budou ztrestáni.
Weisel byLznám se spisovatelem. Jos. Rankem, Max.
Schmidtem, s H ippolytem Randou, který se o něm vy
slovuje, že je Weisel nadaný a pilný spisovatel. O Weis
lovi pěkně se vyslovuje i Alois Jirásek, spisovatel J.
Š. Baar zmiňuje se o něm ve svých spisech.
Weisel sleduje ve spisech výchovný moment, nabádá
lid k mravnosti, vyslovuje se proti zvyklostem a pově
rám, popisuje zvyky luiu, jak N ěmců, tak i Čechů, a
je k oběma národnostem objektivn . Weisel nehledal
společnosti, byl v ce samotářem a zůstal vždy svůj.
Zemřel na prvn nemoc, kterou v životě onemocněly
dne 31. března 1873, a před sm rt jej ošetřoval jeho
př buzný MUDr. Josef Weisl ze Kdyně. Weisel dosáhl
věku 69
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N ěkdy psával pod pseudonymem Lesiv, W. . . . 1 ,
G. L. W., M. B. K., Asmodi nebo Veradico.
D ruhým slavným mužem Židem ze V. jest:
Stavebn rada ing. Anton n Rudolf F leischl.
N ar. se v r. 1862 ve V. Studoval v Plzni, pak přešel
na německou techniku do P rahy, kde dosáhl titulu in
ženýra. Založil pak stavitelskou firmu ve Lvově, stavěl
tam kasárna a vojenskou prádelnu a vedl i jiné důle
žité státn stavby. Zemřel dne 8. dubna 1921 ve
^Vdni a je tam na centráln m hřbitově pochován.
*
Prameny:
Josef Blau: Georg Leopold W eisel. Aus dem Neumarker
Landestor.
. .
<
Emil Ts da: Židé v obvodu koutského panstv ..
Otlův Naučný slovn k. D l XV., str. 481.
Zápisky pana Gustava Hqitasche ze Všerub.
Matriky ze Všerub a Trhanova.
Vaněk Hostaš: Soupis památek okresu domažlického.
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G eschichte der Juden in N eustadtl am Klinget.
Bearbeitet von

Oberlehrer W. Klimsa, fyeustadtl, und Jaroslav Polák Rokycana,

JL)as Städtchen N eustadtl b. Tachau, (č. Stráž) ist
eine sehr alte' N iederlassung. Es liegt malerisch" in
einem herrlichen Wiesentale, das sich vom Westen
nach Osten hinzieht* von dem M ühlbache durch
flössen wird und von einem Kranze bewaldeter Berge
und H ügel umgeben ist. D er Ort hieß ursprünglich
S t r á ž (Wache) und wird urkundlich i. J. 1331
zum ersten Male genannt, obwohl der Ořt schon
mehrere Jhte. vorher bestand. Im J. 1331 wurde
nämlich der Ort Stráž vom König Johan n v. Luxem
burg zur Stadt erhoben und den allzeit getreuen
Bürgern dieses Ortes alle Abgaben, mit Ausnahme der
Berna (Landessteuer), auch jene, welche die Juden
bisher leisteten, geschenkt. D emnach waren unter
der Regierung Johann v. Luxemburg, also1" vor •
600 Jahren, bereits Juden in Stráž ansässig," wo\ on
nicht nur glaubwürdige U rkunden, sondern auch
G rabsteine am hiesigen jüd. F riedhofe^ Zeugnis ge
b e n 1 ) . Es ist keine Ü berhebung, wenn man behaup
tet, daß die hiesige Judengemeinde älter ist als die
in Tachau, ja daß sie die ä l t e s t e Judengemeinde
im politischen Bezirke Tachau ist. Kaiser^ Karl IV.
bestätigte 1356 diese G erechtsame u. König Wenzel IV.,
trug seinen Beamten auf, den Juden bei »Eintreibung
der Schulden behilflich zu sein, blieb aber in soinem
Erlasse voň 1389 doch bei der Ansicht, daß das Pri
vateigentum der Juden dem Landesherrn gehört.
Wladislav I I . gab 1494 eine neue Judenordnung her
aus, in welcher er — statt wie landesüblich 10 %,
ihnen 20% bei D arlehen zu nehmen ,erlaubte.
D ie erste Ansiedlüng jüdischer F amilien dürfte
nach einer Judenverfolgung in D eutschland geschehen
sein, da die Liturgie in N. bis zum J. 1876 nach
deutscher Observanz „Monhag asčhkenas" geübt
wurde. Ein schwarzer „ Schabbos" als Sabbat vor
Schwnoth, der Sage nach als G ed^chlnistag der D rang
sale, welche die G laubensbrüder in D eutschland er
litten, war den älteren M itgliedern der K. G. durch
mündliche Ü berlieferung noch in Angedenken. Sämt
liche Tempelbesucher erschienen an diesem schwar
zen Schabbos ohne F estkleider, das G esicht nicht
rasiert und es wurden eigene G ebete eingeschaltet.
Als am 20. Mai 1876 der Tempel, das jüdische Ge
meindehaus und sämtliche Judenhäuser eingeäschert
wurden, verbrannten auch die F estgebetbücher. Da
diese G ebetbücher nach der bisherigen Liturgie nicht
mehr beschafft werden konnten, so wurde die in
Böhmen geltende Liturgie eingeführt, was un ter Zu
stimmung sämtlicher Mitglieder und vom Rb. Isaak
S c h i d l o f f in Tachau gut geheißen wurde (Jahr
buch 1893, P rag). D urch die verheerenden Brände
in der husitischen Zeit, die unsere G emeinde heim
suchten, gingen wertvolle U rkunden zu G runde. U nser
Stadtarchiv beginnt erst mit dem J. 1580. Um diese
Zeit beginnt hier das deutsche Wesen sich zu ver
tiefen. Das 1. Stadtbuch, das der Stadtschreiber Eisen
hut im J. 1580 begonnen hatte, enthält ein Zins
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register, in dem unter den Zinszahlern 1 5 J u d e n
als F amilienväter und un ter diesen 10 als Realitäten
oder H ausbesitzer angegeben sind, Die vorkommen
den N amen von Juden waren: Lazarus, Jakob, Isaak,
Simon Jakob, Salomon, Moyses, Veitlj H irsch, Moyses
Abraham, Mojses Isaak, Moyses N eumann, Schlam
Isaak, Ploch Abraham, Ploch Isaak.
D ie volle Zahl der damals hier lebenden Juden
kann nicht bestimmt angegeben werden. Einige der
selben waren F leischer und mögen, dieses G ewerbe •
vorteilhafter betrieben haben als die christl. Flei
scher, weil letztere schon im J, 1618 mit einem Ver
trage die Zahl der jährlich zu schlachtenden Stücke
bestimmt h atten . I n diesem Vertrage vom 15. Okto
ber 1618 wurde den Juden erlaubt, daß jeder jüd.
F leischer im Jah re n ur 2 große Rinder und 5 kleine
Stücke, d. i. Kälber, Schöpse, Böcke, oder statt eines
großen Stückes 3 kleine, bei Strafe, schlachten dürfe.
Mit diesem Vertrage scheinen die Juden nicht be
friedigt gewesen zu sein, weil durch die Vermittlung
des obrigkeitlichen Amtshauptmannes H ans Lembler
am 22. Juli 1620 ein zweiter Vergleich mit den
christl. F leischern abgeschlossen wurde. D ieser Ver
trag lautet, wie folgt: Vertrag zwischen Bürgermeister
und der Judenschaft von N eustadtl am 22. Juli 1620
durch Vermittlung des ehrenfesten H ansen Lembler,
unseres gnädigsten gebietenden H errn H auptmannes,
ist der Vergleich abgeschlossen worden. Indem die
Juden aus freiem und guten Willen zu unser und ge
meiner N otdurft und F reiheit 60 Schock Meißnisch
kontribuiert und gesteuert, daß sie dagegen nach Ver
mögen von U ns billigen Schutz genommen und nach
folgender H an del ihnen gestattet und zugelassen wer
den, erstlich sollen sie ihren jüdischen H andel und
Wandel mit dem Judenbesuch, wie sie denselben von
altersher zu üben befugt gewesen und anhero ge
braucht unverhinderlich treiben und dabei erhalten
werden; jeder auch jährlich zu seiner häuslichen N ot
durft 5 Rinder, 7 Kälber, Schöpsen, Böcke, sie seien
just koscher oder nicht, zu schächen, befugt sein.
Wer es überschreitet, soll wegen eines Rindes
2' Schock, und wegen eines Kalbes, Schöpsen 1 Schock
halb der Obrigkeit und halb uns zur Strafe verfallen
sein, es wäre denn, daß solches zu ihrer Beschneidung
oder ihres Kindes Ausheiratung geschehn, soll 1 Rind
oder 1 P aar Kälber ihnen umgerechnet zugelassen
werden. Würden sie aber mit dieser Bewilligung nicht
auskommen, sollen ihnen die hiesigen F leischer in
den F leischbänken zu schächen und die G ebühr ge
statten und gegen Bezahlung Fleisch zukommen las
sen. F erner j«der Jud, der auf den allhiesigen Märk
ten seinen Kram anschlägt und feil hält, soll schuldig
sein 3 meiß. G roschen Standgeld zu geben. So auch
diese und andere Juden in künftig mehr H äuser all
hier haben und bewohnen wollen, soll dieses allweg
mit unserer Einwilligung geschehen, sonsten soll es
keine Macht haben oder ihnen zugelassen werden.
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