ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
V HŘIVČICÍCH

Židovský hřbitov byl založen patrně v druhé polovině 17. století a
v roce 1837 byl ještě rozšířen. Celková plocha pozemků je 5025 m².
Na bývalém pohřebišti o ploše 3163 m² je dochováno kolem 400
náhrobků, z nichž je mnoho barokních a klasicistních. Nejstarší
pochází z roku 1687. Podle jiných údajů je židovský hřbitov mezi
vesnicemi Hřivčice a Vrbno nad Lesy zaznamenán v pozemkových
knihách až v roce 1732. Historickým vlastníkem dle katastru
nemovitostí ( parcela 208 ) je Izraelské pohřební bratrstvo pro
Hříškov a okolí. Současným vlastníkem památky je Židovská obec
Teplice. Rozloha židovského hřbitova - bývalého pohřebiště je 3163
m², což je více než místní hřbitov - 1361 m².
Na mnohých pískovcových náhrobcích je původní hebrejské
písmo, které je často doplněno symboly hvězd, rukou i tradičních
liliových květů. Na některých hrobech jsou uvedeny i základní
informace v latince. Nejmladší, často již žulové náhrobky, jsou
čitelné celé. Například náhrobek Aloise Proppera, řezníka z
Vraného z roku 1906 nebo Bedřicha Lederera z Hříškova z roku
1931. Jsou zde pohřbeni lidé ze Slavětína, Hříškova, Peruce,
Hořešovic, Vraného a dalších obcí v širokém okolí. Z čitelných
nápisů lze zjistit, že se zde pohřbívalo naposledy ve třicátých letech
20. století. Podle historických map vedla ke hřbitovu cesta také od
Vrbna nad lesy směrem ke křížku u železniční trati. Ta byla zrušena
v rámci scelování lánů a další zemědělské činnosti. V současné
době se jediný možný přístup ke hřbitovu nachází ve směru od
Hřivčic a končí na parkovišti u židovského hřbitova.
V regionu Perucko byla po roce 1918 místní židovská komunita
natolik integrovaná do většinové společnosti, že mnozí její
příslušníci byli pohřbíváni také na obecních hřbitovech, čímž
význam tohoto pietního prostoru klesal. Během 2. světové války (po
šoa) tato komunita prakticky zanikla. Po roce 1939 se o bývalý
hřbitov nikdo nestaral a postupně zpustl. Hroby a náhrobky však
byly vykrádány jen ojediněle. Koncem 20. století byl hřbitov ve
zuboženém stavu, náhrobky pokácené a zarostlé křovím.
Od roku 2000 dochází k rozsáhlým rekonstrukcím hřbitova.

www.zidovsky-hrbitov-hrivcice.hys.cz

SPOLEK NA OBNOVU
ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK
NA PERUCKU
Byl zřízen počátkem roku 2015 za účelem obnovy a údržby židovských
památek na Perucku, ale snaží se i šířit multikulturní a sociální osvětu v
regionu. K hlavním aktivitám spolku patří mimo jiné obnova a následná
péče o nedaleký židovský hřbitov u Hřivčic. Spolupracujeme s Židovskou
obcí Teplice a Husovým sborem na Peruci, který o památku pečoval v
létech 2010 – 2014.
V současné době má spolek necelé dvě desítky členů, ale vítá každého
nového člověka dobré vůle, který by chtěl být myšlence obnovy
židovských památek nápomocen.
Projekt rekultivace židovských památek realizuje spolek za finanční
podpory Nadačního fondu obětem holocaustu, Evropské organizace ESJF,
Nadace Židovské obce Praha, Městyse Peruc a Úřadu práce Ústeckého
kraje.
V roce 2015 byla kompletně zrekonstruována obvodová hřbitovní zeď z
opukového kamene včetně nové vstupní brány ze dřeva s kovovými prvky
– Davidovy hvězdy. Dále byla obnovena přístupová cesta od Hřivčic a
zřízeno parkoviště v bezprostřední blízkosti hřbitova.
Významnou akcí bylo 7. června 2015 položení tří „Kamenů zmizelých“
na Peruci u bývalého obchodu Rosenbaum, věnovaných členům místní
židovské rodiny Rosenbaum, která vlastnila tento dům u Boženiny
studánky.
V roce 2016 byl do zatím účelem zrekonstruovaného prostoru bývalé
márnice židovského hřbitova u Hřivčic umístěn památník obětem
holocaustu IN MEMORIAM se jmény 17 –ti židovských občanů z Peruce.
Projekt památníku vypracoval architekt Ivo Suslik ve spolupráci s
odborníkem na hebrejskou epigrafiku Mgr. Danielem Polakovičem.
Tento památník IN MEMORIAM byl slavnostně odhalen za účasti
vrchního zemského rabína Karola Sidona, zástupce ESJF Philipa
Carmela, představitelů Židovských obcí a dalších významných hostů v
úterý 21. června 2016. O této a dalších aktivitách spolku byl natočen
dokument České televize „Kameny zmizelých“, který byl odvysílán na
ČT2 v pořadu Cesty víry 11. září 2016.
V tomto roce se spolek také zapojil s památkou Židovský hřbitov u
Hřivčic do I. ročníku Dne židovských památek, který se konal 14. srpna.
V témže roce spolek nechal zrenovovat další vybrané poničené náhrobky
na zmiňovaném hřbitově.
V roce 2017 připravil spolek v rámci připomínání hrůz holocaustu
výstavu Anny Krausové „Perucké židovské rodiny IN MEMORIAM
věnující se osudům židovských rodin žijících před deportací do
koncentračních táborů na Peruci. Zadal též renovaci dalších
zdevastovaných náhrobků.
Po celou dobu své existence zajišťoval spolek za přispění Městyse Peruc
a sponzorů údržbu zeleně na židovském hřbitově u Hřivčic a v jeho okolí.
Na výše uvedené aktivity spolku finančně přispěl zejména Evropský
fond ESJF, Nadační fond obětem holocaustu, Nadace Židovské obce
Praha, Městys Peruc a sponzoři, vážený pan Kubeša, pan Lukáš, pan
Daneš z NSR, paní Kate Rys z Anglie, paní Mariana Servilli z Itálie, firma
Sinch s.r.o. a další.
Do budoucna plánuje spolek ve spolupráci se zde žijícím panem
Michaelem Beri z Izraele rekonstrukci peruckého domu Rosenbaum, kde
by mělo vzniknout interaktivní kosmopolitní centrum pro turisty
CENTRUM ROSENBAUM včetně internetové kavárny a Galerie Perutz,
které bude mít za cíl připomínat nejen oběti holocaustu – expozice Art in
Terezin, ale i pomoc Československa při vniku státu Izrael v roce 1948 –
expozice Letecký most Žatec – Izrael.

www.zidovske-pamatky-perucko.hys.cz
www.zidovske-pamatky-perucko.hys.cz
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OBĚTI HOLOCAUSTU
Z PERUCE
Emil Brill 16.VI.1886 - 14.V.1942
Emanuel Brill 18.III.1864 - 15.X.1942
Adela Brill 13.II.1894 - 15.X.1942
Arnošt Eckstein 07.VI.1891 - 01.X.1944
Emilie Eckstein 23.III.1896 - 06.X.1944
Herta Eckstein 23.IV.1927 - 06.X.1944
Eduard Frankenbusch 31.III.1927 - 13.VII.1943
Julius Frankenbusch 04.III.1893 - 12.XI.1942
Ota Frankenbusch 04.III.1924 - 07.V.1945
Anna Frankenbusch 25.VIII.1888 - 12.VI.1942
Irena Frankenbusch 21.X.1921 - 12.VI.1942
Marta Frankenbusch 10.VII.1920 - 12.VI.1942
Emilie Heller 01.XII.1885 - 17.III.1942
Ivo Rosenbaum 15.X.1934 - 23.X.1944
Pavel Rosenbaum 27.VIII.1902 - 28.IX.1944
Helena Rosenbaum 23.X.1875 - 09.V.1943
Anna Vohryzkova 15.VII.1868 - 19.III.1942

PŘEŽIVŠÍ HOLOCAUSTU
Kamila Rosenbaum 28.8. 1908 - 26.7. 1988
Anna Rosenbaum 13.1. 1908 -19.12. 2000
Eva (Vít) Eckstein 7.11. 1924 – 28.4. 2006
Gustav Frankenbusch 12.1. 1897 - 1964
Helena Frankenbusch 21.1. 1902 – 11.8. 1980

MŮŽETE NÁS PODPOŘIT
SPOLEK NA OBNOVU ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK NA PERUCKU je
nezisková organizace jejíž činnost je závislá na grantech a
sponzorských darech. Dary můžete zasílat na náš bankovní účet:
Číslo účtu : 2000727559/2010 ( Fio Banka )
IBAN : CZ4120100000002000727559
SWIFT/BIC : FIOBCZPPXXX
Za veškeré sponzorské dary předem děkujeme !

KONTAKTY
Předseda spolku: Ing. Arch. Ivo Suslik
email: ivosuslik@seznam.cz
Tel. :+420602272390
Historie Židovských rodin – Anna Krausová
email: anuscha.kraus@gmail.com
Adresa: V Edenu 258, 439 07 Peruc (Perutz)
Česká republika (Tschechien)

Vstupné dobrovolné

KAMENY ZMIZELÝCH

Před domem židovské rodiny Rosenbaum na chodníku, v blízkosti
Boženiny studánky na Peruci, byly 7. června 2015 slavnostně umístěny
tři památné kameny zmizelých připomínající odkaz místních
zavražděných občanů během holocaustu.
Na prvním kameni je uvedeno jméno Pavel Rosenbaum. Na druhém
jeho syna Iva. Oba byli deportování v roce 1942 do Terezína a o dva
roky později do Osvětimi, kde byli umučeni. Ivovi bylo pouhých deset
let. Třetí kámen připomíná Pavlovu maminku, která zemřela v roce
1943 v Terezíně. Jediný, kdo z rodiny přežil, byla Pavlova manželka
Kamila Rosenbaumová.

ŽIDOVSKÁ OBEC HŘÍŠKOV
První Židé se v Hříškově usadili na konci 17. století. Lze tak
předpokládat dle písemné zprávy z roku 1702 s názvem sčítání
konzumentů soli. Podle sčítání bychom na Hříškově našli 4 osoby
židovského vyznání. Z ostatních lokalit, pod něž Hříškov částečně
spadal, jsou Židé uvedeni ještě na panství Toužetín (22 Židů), na panství
Panenský Týnec (15 Židů) a na panství Mšec (8 Židů). Počet Židů na
Hříškově postupně narůstal.
Židovská obec (ŽO) Hříškov vznikla roku 1728. Byla zde vybudována
synagoga, která později sloužila také jako škola. Obec měla také vlastní
hřbitov v Hřivčicích, lázeň i matriku. Působil zde rabín i učitel a
rituální řezník. Hříškovská ŽO spravovala tyto podřízené náboženské
obce: Úherce, Bílichov, Bedřichovice, Donín, Divice, Hořešovice,
Panenský Týnec, Peruc, Klobuky, Milý, Nová Ves, Pozdeň, Hřivčice,
Sulec, Slavětín, Telce, Toužetín, Vinařice, Vrbno, Žerotín a Zichovec.
Největšího rozmachu obec dosáhla roku 1862 s počtem 263
židovských obyvatel (ze 841 obyvatel celkem). Jejich počet ale po roce
1848 postupně klesal, a to zejména díky zrušení protižidovských
opatření a zrovnoprávnění s křesťany. Židé se v hojném počtu začali
stěhovat do měst (zejména do Loun a Žatce). V roce 1880 se zde nalézá
73 židovských obyvatel. V roce 1930 zde bydlelo pouze 16 židovských
obyvatel. Židé se obvykle živili jako obchodníci.
Okolo roku 1906 se Obec Hříškov chtěla připojit k Lounům, protože si
už nemohla dovolit vydržovat vlastního rabína. Hříškov se ale raději
připojil ke slánskému rabinátu, jelikož tamní rabín, na rozdíl od
lounského, kázal česky. O pár let později se skutečně ŽO Hříškov
připojila k Lounům. Zda za to mohly neshody se slánským rabínem či
finanční důvody, nevíme.

Výstava probíhá do 31.8. 2017

ŽIDÉ NA PERUCKU

Roku 1724 žilo na Peruci 29 osob s židovským vyznáním. Tento
počet postupně klesal, což souviselo se vznikem Židovské obce na
Hříškově. Roku 1811 zde žila pouze jedna židovská rodina.
Pravděpodobně se jednalo o rodinu Khon, která na Peruci založila
roku 1826 obchod s koloniálním zbožím č.p. 6 u Boženiny studánky.
Postupně počet Židů na Peruci znovu narůstal. Jedná se o rodiny
Rosenbaum, Glas, Langbart, Roubíček a Stein. V Telcích žila rodina
Brill, Tauber a Stein, v Černochově rodina Heller. V Hřivčicích pak
další dvě židovské rodiny. Po zrušení protižidovských opatření se
začala rozvíjet Židovská obec v Lounech i jiných městech. Židé se
tedy začali stěhovat do těchto měst do nově vzniklých či
obnovených židovských obcí. Tudíž roku 1902 žily na Peruci pouze
dvě rodiny – rodina Rosenbaum a Langbart. Postupně se jejich
počet navýšil o dvě rodiny Frankenbusch a o sestry Hellerovy.

ŽIDÉ NA PERUCI
ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Za protektorátu zde žila Emilie Hellerová a pět Židovských rodin,
a to rodina Rosenbaumova, rodina Gustava Frankenbusche a
rodina Juliuse Franknenbusche. Roku 1940 přišla na Peruc rodina
Ecksteinova z Loun, rodina Brillova byla odsunuta z Litvínova.
Na památku těmto rodinám připravil Spolek na obnovu
židovských památek na Perucku výstavu s názvem Perucké
židovské rodiny. Výstava byla zahájena 25. 6. 2017 v perucké
knihovně, bude pokračovat až do konce srpna 2017. V příštím roce
bude pokračovat v muzeu Louny.

www.historie-zidu-perucko.hys.cz
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