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Úvod 

 

     Na území Karlovarského kraje se v současné době nachází patnáct židovských nekropolí. 

Jedná se většinou o jedinou dochovanou upomínku na náboženskou minoritu, která byla 

přímou součástí tohoto regionu a měla vliv na jeho hospodářský a kulturní vývoj. Tyto 

hřbitovy se většinou nacházejí mimo hlavní cesty a jsou skryty v polích nebo na úpatí lesů. 

Pouze dva z nich, v Karlových Varech a v Mariánských Lázních, slouží stále svému účelu. Ve 

většině případech jsou ale v neutěšeném stavu a chátrají. Od roku 2006 se pracovníci 

karlovarského muzea snaží o jejich postupnou dokumentaci. Odborná stanoviska získaná 

touto činností by tak mohla doplnit bílá místa historie zdejšího kraje. 

 

     Židovský hřbitov v Malé Šitboři je jeden z prvních hřbitovů, kde probíhaly několik let 

systematické dokumentační práce. K usnadnění samotného průzkumu bezpochyby přispěla i 

nezištná pomoc německé dobrovolnické organizace Aktion Sühnezeichen pod vedením pana 

Dietricha Erdmana v roce 2006. Za jejich nemalého úsilí byly všechny náhrobní kameny na 

nekropoli vztyčeny. Za jednu z nejdůležitější částí výzkumu lze pokládat četbu původních 

náhrobních textů a jejich následný opis. S tímto náročným úkolem pomohl Jaroslav Achab 

Haidler, který rovněž spolupracoval na překladech a korektuře hebrejských textů. Informace o 

zemřelých z náhrobků se dále porovnávaly především se záznamy z dochovaných židovských 

matrik uložených v Národním archivu v Praze. Konzultace k záznámům těchto úředních spisů 

a k další problematice historického rázu poskytovali odborní pracovníci karlovarského muzea 

historik PhDr. Stanislav Burachovič a archeolog Mgr. Jiří Klsák. Plánek hřbitova 

vypracovaný Stanislavem Müllerem a Lenkou Reinwartovou poskytl PhDr. Ing. Václav Fred 

Chvátal z tachovského muzea. Všem jmenovaným lidem a dalším osobám, kteří poskytli své 

služby nejen při samotném terénním výzkumumu, patří poděkování k vytvoření této odborné 

studie. 
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Obce Malá Šitboř a Milíkov 

 
     Obec Malá Šitboř se nachází u západní hranice Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 

Od Chebu je ves vzdálena dvacet kilometrů východním směrem a od Lázní Kynžvart 13 

kilometrů severozápadně. První zmínky o této vesnici, pro kterou se používal německý název 

Klein Schüttüber1, pocházejí z počátku 14. století. V roce 1311 se ves uváděla společně 

s blízkou obcí Milíkovem jako majetek kláštera ve Waldsassenu2. Dlouhou dobu Malá Šitboř 

také spadala k leuchtenberskému lénu3. Roku 1660 koupil Georg Adam Junker von 

Oberkunreut zboží Milíkov od Hanse Christofa von Globen a zboží Malou Šitboř od Christofa 

Adama Mulz von Walda. Tou dobou v posledně jmenované obci stávaly tři klášterní statky 

náležející klášteru ve Waldsassenu4. Hrabě Johann Hartwig Nostitz koupil od Margarethy 

Sibilly Junker, rozené Reinl, rytířské zboží Milíkov a Malou Šitboř za 17. 300 zlatých. 

Protože tyto obce ležely daleko od Sokolova, kde hraběcí rod sídlil, J. H. Nostitz 7. ledna 

1677 toto rytířské zboží vyměnil za obec Rovnou a navíc předešlému vlastníkovi Wolfu 

Adamu Casimiru von Mosern vyplatil 7 000 zlatých. Hraběti Hartigovi se Milíkov a Malá 

Šitboř vrátili do vlastnictví v roce 16835. V roce 1753 koupil Christian Enst Junker zboží 

Žitnou (německy Rockendorf) a v roce 1756 Malou Šitboř. Obec Malá Šitboř spadala v roce 

1785 pod zboží obce Žitná, jehož vlastníkem byl rytíř Christian Ernst Junker von Bigato6. 

Tento šlechtic, jenž byl také pánem na Lazech, na Smrkovci a Horní a Dolní Žitné zemřel 

v roce 17907. Syn Josef, pán na Šitboři, Žitné, Svojšíně a Ošelíně8, byl posledním potomkem 

rodu Junker z Oberkunreutu. Zemřel v roce 1812 a pohřben byl v blízkém Žandově. Tato 

panství připadla pak jeho prastrýci z matčiny strany Karlu Antonu von Bigatto. Ten byl 16. 

března 1814 povýšen na rakouského svobodného pána Junker – Bigatto. O sedm let později 

K. A. Junker Bigatto roku 1821 umírá. Ve čtyřicátých letech 19. století patří zboží Žitná a 

Malá Šitboř svobodnému pánu Clemensi von Junker – Bigatto9. Ke konci tohoto století tyto 

statky stále patřily tomuto šlechtickému rodu, jehož představitelem v roce 1894 byl Theodor 

říšský svobodný pán Junker – Bigatto. V roce 1847 v Malé Šitboři žilo 631 obyvatel, z toho 

bylo 27 židovských rodin10. V roce 1869 v obci žilo 651 lidí. Nejvíce jich zde bylo 

zaznamenáno roku 1880. Poté již počet obyvatel vsi postupně klesá. Na počátku 20. století se 

k místní obci úředně přihlásilo 501 jedinců. V roce 1930 je zde zaznamenáno 405 usedlíků. 

                                                 
1 Nebo také Schetüber, Schedüber, Schüttiber a dokonce i Klein Schöd či Klein Sched. Gnirs, A.: Topographie 

der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Augsburg 1932, s. 

137. 

   Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen, Elbogener Kreis, s. 162 

   Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Elbogner Kreis, s. 274 
2 Gnirs, A.: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und 

Marienbad, Augsburg 1932, s. 137. 

Milíkov, německy Miltigau, byl 1. listopadu téhož roku propachtován klášterem ve Waldsassenu vdově po 

Konrádu z Hazlova, Malé Šitboře a Milíkova. Do majetku waldsassenského kláštera přešlo pak 18. listopadu 

1313 nazpět. V druhé polovině 14. století připadl k leuchtenberskému lénu. Weidl, G., Urban, M., Hammer, L.: 

Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, Plan 1896, s. 560. 
3 Weidl, G., Urban, M., Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, Plan 1896, s. 587 
4 Weidl, G., Urban, M., Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, Plan 1896, s. 562 
5 Weidl, G., Urban, M., Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, Plan 1896, s. 563 
6 Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen, Elbogener Kreis, s. 162 
7 „Ritter Christian Ernst Junker, Herr auf Perlsberg, Schönficht, Ober- und Unter-Rockendorf…“ Weidl, G., 

Urban, M., Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, Plan 1896, s. 569 
8 „Sein Sohn Josef, Herr auf Schüttuber, Rockendorf, Schweißing und Oschelin, …“ Weidl, G., Urban, M., 

Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, Plan 1896, s. 569 
9 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 

  Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Elbogner Kreis, s. 271 
10 Tou dobou v obci žili dva pekaři, čtyři výčepní piva, jeden sládek, dva sklenáři, jeden kožešník, dva zedníci, 

tři mlynáři, tři kováři, jeden krejčí, jeden švec, jeden klempíř, jeden punčochář a jeden truhlář. V obci též bylo 

dvaadvacet drobných obchodníků a podomních kupců z řad židovské komunity. Jedna žena zde vykonávala práci 

porodní báby. Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Elbogner Kreis, s. 273–4  
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Z důvodu poválečných restrikcí a celkové národnostní obměně zdejšího obyvatelstva bylo 

v Malé Šitboři v roce 1950 evidováno 101 občanů. O deset let později jich je téměř polovina, 

tedy 53 obyvatel11. Poslední sčítání obyvatel České republiky v roce 2005 prokázalo 56 trvale 

žijících osob12. 

                                                 
11 Kolektiv autorů: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, s. 342–343  
12 Statistický lexikon obcí České republiky 2005, s. 501 
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Židovská obec v Malé Šitboři 

 

     Příchod židovských obyvatel do vsi lze předpokládat v první polovině 18. století13, mohlo 

to být dokonce i před rokem 172414. Na konci 18. století zde bylo evidováno 11 židovských 

rodin čítajících 63 osob15. O půl století později v Malé Šitboři žilo již 27 rodin16 židovské 

komunity. Pro náboženské účely byla ve vsi v roce 1808 postavena kamenná synagoga. Strop 

a zdi byly v interiéru obloženy dřevem. Část synagogy vyhrazená pro ženy byla umístěna na 

kůru nad vchodem. K synagoze byla připojena dřevěná budova, kde se nacházela škola, 

pekárna, byt a stodola. Tyto dvě budovy byly zastřešeny jednou střechou, ale byly evidovány 

jako dvě samostatné parcely. Podle Bauparzellen Protokolu z roku 1841 byla synagoga 

vedena na parcele č. 52 s celkovou výměrou 50 sáhů čtverečních a na císařském otisku je 

označena jako spalná. Synagogu v té době vlastnila malošitbořská židovská obec. Sousedící 

budovu na parcele č. 51, označenou čp. 48, spoluvlastnila židovská obec s Nephtalym 

Glaserem. Dům měl výměru 40 sáhů čtverečních a byl označen jako nespalný. Podle plánku 

otisknutém v topografickém díle Antona Gnirse lze předpokládat, že při úředním záznamu 

došlo k malé chybě, čísla obou parcel byla prohozena. Synagoga pravděpodobně byla pro 

náboženské obřady využívána asi do sedmdesátých let 19. století, protože samotná židovská 

obec byla zrušena v roce 187517. V říjnu 191418 synagoga i s roubeným stavením, kde se měl 

nacházet byt rabína19, vyhořela a následně byla stržena20. Někteří z malošitbořských Židů 

přesídlili na přelomu 19. a 20. století do Mariánských Lázní21. Podle sčítání lidu z let 1880 až 

1930 žilo v Malé Šitboři roku 1900 18 osob židovského vyznání, roku 1910 jich bylo 11 a 

roku 1930 se zde uvádí ještě 6 osob. 

 

Židovská obec v Milíkově 

 

    Židovské osídlení v nedalekém Milíkově je doloženo již roku 168322. Od poloviny 18. 

století je také potvrzují matriky oddaných. Tam se nachází první záznam z 10. května 1750, 

kdy dvacetiletý Jonas Schneider vstupoval do svazku manželského s 24 letou Barbarou 

Schneider23. V Soupisech z roku 1793 je záznam o 6 rodinách24. Stejný počet rodin je 

evidován i ve čtyřicátých letech 19. století. Rodiny přitom žily většinou pohromadě v jednom 

domě čp. 10 na parcele č. 25, který vlastnila milíkovská židovská obec spolu s šesti 

židovskými obyvateli. Židovští obyvatelé žili v Milíkově asi až do okupace pohraničí, v roce 

1930 je v obci uváděno 6 osob židovského vyznání. Poslední záznam z místní židovské 

                                                 
13 Rozkošná, B., Jakubec, P.: Židovské památky Čech, Historie a památky židovského osídlení Čech, Brno 2004, 

s. 239 
14 Heřman, J.: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě, s. 18. 
15 Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., 

Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 62–63. 
16 Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Elbogener Kreis, Prag 1847, s. 287. 
17 Heřman, J.: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě, s. 18. 
18 Gnirs, A.: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und 

Marienbad, Augsburg 1932, s. 137. 
19 Kahancová, K., Kodera, R., Steinová, I.: Židovské hřbitovy západních Čech, 2. část, Pěší zóna č. 6, Praha 

2000, s. 34. 
20 Gnirs, A.: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und 

Marienbad, Augsburg 1932, s. 137. 
21 Steiner, J.: Geschichte der Juden in Marienbad, Gold, H.: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a 

v současnosti, Praha 1934, s. 396. 
22 Soupisy židovského obyvatelstva v Čechách z let 1724, 1783, 1793, 1799 a 1811. NA Praha, 1. oddělení, fond 

HBS. 
23 NA Praha, HBMa 1244, Matrika oddaných 1750–1871.  
24 Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., 

Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 84.  
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matriky úmrtí pochází z 31. prosince 1895, kdy židovský matrikář pro Malou Šitboř a Milíkov 

Daniel Glaser provedl úřední ukončení matriky25. 

 

Židovský hřbitov v Malé Šitboři 

 

     Starý židovský hřbitov je od Malé Šitboře vzdálen jeden kilometr jižním směrem. Hřbitov 

se nachází uprostřed polí bez přístupové cesty. Viditelný je od silnice, která vede z Těšova 

k silnici Cheb – Mariánské Lázně. Malošitbořská nekropole má trojúhelníkovitý půdorys a je 

obehnána zdí, jež je vyšší než jeden metr. Původní vstup byl v severovýchodní části hřbitova, 

ten byl po odchodu místních Židů zazděn26. V současné době je na tomto místě zeď provalena 

a tímto místem se na hřbitov opět vstupuje. Obvodová zeď je jinak až na mírně pobořený 

jihovýchodní cíp neporušená. Hřbitov byl založen v první třetině 19. století. Podle 

malošitbořské matriky zemřelých se první pohřeb uskutečnil v červnu 1818, kdy zde byl 

pohřben Moses Steiner27. Předtím se zemřelí z Malé Šitboře a Milíkova pohřbívali na 

hřbitovech v Kynšperku nad Ohří nebo v Kynžvartě28. Prvním zesnulým z Milíkova, kterého 

zde uložili v březnu 1824, byl Löbl Maissl29. Hřbitov byl využíván do začátku 20. století, jak 

lze usuzovat podle nejmladšího náhrobku, jenž pochází z roku 190030. Před zabráním 

pohraničí nacistickým Německem byla správa hřbitova převzata židovskou obcí 

v Mariánských Lázních. Po válce nekropole pustla, v devadesátých letech 20. století byly 

podnikány první kroky k její rekultivaci. V roce 2006 byly všechny náhrobní kameny opět 

vztyčeny. V roce 2008 byl hřbitov přesně zaměřen a byla vyhotovena jeho mapka. Následující 

jaro byl dokončen jeho terénní výzkum, při kterém byly všechny náhrobky změřeny, 

evidenčně očíslovány a jejich náhrobní nápisy opsány. Dnes se na tomto hřbitově nachází 90 

náhrobků, nejstarší z nich je náhrobek s evidenčním číslem 90 pocházející z roku 182131. 

V současné době vlastní židovský hřbitov v Malé Šitboři Federace židovských obcí v České 

republice se sídlem v Maiselově ulici v Praze32. 

 

Zpracování dokumentace židovského hřbitova 

 

     Při dokumentaci byla plocha hřbitova rozdělena do třinácti řad. Každý náhrobek a 

podstavec na hřbitově byl očíslován, vyfotografován a změřen. Číslovaní náhrobků je pouze 

orientační a v žádném případě nesouvisí s jejich stářím. Z 90 náhrobků bylo možné u 70 

pořídit částečný nebo celý opis původního textu. Tyto texty se pak následně podařilo přeložit 

z hebrejského a německého originálu do českého jazyka. Tyto překlady se provedly podle 

pravidel používaných v jiných vědeckých publikacích, které se zabývají dokumentací 

hřbitovů a překlady náhrobních kamenů. U překladu některých náhrobních textů z hebrejštiny 

do češtiny je v poznámce k překladu zmíněna použitá parafráze ze Starého zákona nebo 

některá použitá hebrejská zkratka. Každý náhrobek je v této dokumentaci podrobně popsán. 

Osoby nebo data úmrtí zjištěná z náhrobních textů se porovnávala s údaji zaznamenanými 

                                                 
25 NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
26 Kahancová, K., Kodera, R., Steinová, I.: Židovské hřbitovy západních Čech, 2. část, Pěší zóna č. 6, Praha 

2000, s. 34. 
27 Moses Steiner zemřel 13. června 1818 v Malé Šitboři v domě čp. 11 ve věku 45 let na zánět plic. NA Praha, 

HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799 - 1840 
28 NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 

    NA Praha, HBMa 1165, Matrika zemřelých 1799–1863. 

    NA Praha, HBMa 1245, Matrika zemřelých 1806–1868. 

    NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
29 Löbl Maissl zemřel 30. března 1824 v Milíkově v domě čp. 10 ve věku 72 let na zánět plic. NA Praha, HBMa 

1245, Matrika zemřelých 1806–1868. 
30 Jedná se o náhrobek paní Fradl, manželky pana Benjamina Zimmera, jež zemřela 18. září 1900 
31 Jedná se o náhrobek pana Mayera Glasera, který zemřel 29. března 1821. 
32 http://mahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx  

http://mahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
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v matrikách Národního archivu v Praze nebo s dalšími písemnými prameny. Na základě 

těchto informací se podařilo u některých osob pohřbených na tomto hřbitově zjistit jejich 

příbuzenské vztahy či jejich postavení v místní židovské obci. 
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Opisy a překlady náhrobních textů 

 

 

 

Náhrobek č. 1 – Barbora Schneider 

 

di 

hzh lgh 

yk hbemh hdiv 

hlvtbh hnvmu vytxt 

hlyyr tb ldnyyrb 

hklhs yvgyulymm 

ssv oyssb hmlvil 

ovyb htnyqzb oyns 

ovy hrbqnv [syn a″y 

q″pl z″nrt tns b″y 

h″bent 
 

………… 

Barbora Schneider 

…………….. 

…………. April 18.. 

 

Svědkem je 

tato mohyla 
 
a tato (také)  maceva (1), že 

pod ní položili pannu 

Breindl, dceru Rejla 

z Milíkova. Odešla 

do svého světa v šedesáti šesti 

letech v požehnaném věku. 

11. nisanu a pohřbena byla 

12. roku 657 malého počtu. 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

……………… 

Barbora Schneider 

………….. 

…………. duben 18..

  

     Náhrobek č. 1 se nachází v první řadě v jihozápadní části hřbitova, od západní stěny je 

vzdálen tři metry. Náhrobní kámen je o celkových rozměrech 135 × 42 × 13 centimetrů. 

Složen je z hlavní části a dvou podstavců. Horní část je zakončena mírně skoseným lomeným 

obloukem, pod nímž je znázorněna šesticípá hvězda (Magen David) se slovem „di“. Pod 

symbolem je vytesán text v hebrejštině. Na prvním podstavci je umístěn německý text, jenž je 

lemován úzkou linií. Bilingvní nápis je značně narušen erozí kamene, která znesnadňuje jeho 

četbu. 

 

    Tento náhrobní kámen uvádí jméno paní Barbory (Breindl) Schneider, jež zemřela podle 

hebrejského kalendáře 11. nisanu 657 malého počtu, což bylo 13. dubna 1897. 

V malošitbořských matrikách zemřelých nebyla doposud nalezena, protože poslední záznamy 

jsou provedeny v roce 1892 a matriky byly ukončeny matrikářem Danielem Glaserem 31. 

prosince 189533. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Genesis 31:52 „Svědkem ať jest hromada tato, svědkem také sloup tento, já že nepůjdu 

dále k tobě za hromadu tuto, a ty tolikéž že nepůjdeš dále ke mně za hromadu tuto a sloup 

tento k činění zlého.“34 „Svědkem je tento val, svědkem je i posvátný sloup, že já nepřekročím 

tento val proti tobě a ty nepřekročíš tento val a tento sloup proti mně se zlým úmyslem“35 

                                                 
33 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
34 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
35 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 2 – Josefa Wessl 

 

 

n″p 
trm hbvsx hsah 

oxnm ′r tsa lcip 
ovyb trupn lccivv 

′l u″mrt tns [cyn x″r ′g 
 

h″bent 
 

Hier ruhet in Gott 

Frau Josefa Wessl 

gestorben den 2. April 1889 

im 73. Lebensjahre 

Friede ihrer Asche 

 

 

Zde je uložena 

žena vážená, paní 
 
Pesl, manželka pana Menachema 

Wessla. Zemřela v den 

3. novoluní nisanu roku 649 malého počtu. 

 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 

 

Zde odpočívá v Bohu 

paní Josefa Wessl, 

zemřela 2. dubna 1889 

v 73 letech života. 

Pokoj jejímu popelu. 

 

 

     Náhrobní kámen č. 2 je umístěn v druhé řadě v jihozápadní části hřbitova, od jižní zdi je 

vzdálen jeden metr. Jedná se o stélu o rozměrech 110 × 42 × 14 centimetrů. Horní část je 

zakončena mírným lomeným štítem. Pod štítem je zobrazena mírnou linkou šesticípá hvězda. 

Bilingvní text vytesaný na kameni je doposud čitelný. 

 

    Paní Josefa Wessl, uvedená na tomto náhrobku, zemřela podle malošitbořské matriky 2. 

dubna ve 3 hodiny odpoledne roku 188936 v Malé Šitboři v domě č. 37. Pohřbena byla 4. 

dubna 1889. Tato žena byla vdovou po obchodníkovi Emanuelu Wesslovi. Paní Wessl 

zemřela ve věku 73 let na sešlost věkem37. 

 

     Z malošitbořských matrik se podařilo zjistit, že paní Josefa Wessl se narodila kolem roku 

181638 manželům Josuovi a Elisabeth Immergutovým z Bdeněvsi39 na pantsví Malešice 

v Plzeňském kraji. Její otec Josua se živil jako obchodník, matka Elisabeth, rozená Kohn, 

pocházela z Krašovic40. Rodiče paní Josefy bydleli v Bděněvsi v domě čp. 54. Ve svých 

čtyřiadvaceti letech se Josefa Immergut provdala za devětadvacetiletého Emanuela Wessla. 

Sňatek se uskutečnil 18. listopadu 1840. Emanuel Wessl pocházel z Malé Šitboře, byl 

druhorozeným synem Abrahama a Barbary Wesslových, a spolu s rodiči bydlel v domě čp. 

37. Dva roky po sňatku se v březnu 1842 Josefě a Emanuelovi narodilo mrtvé dítko41. Dne 20. 

března 1843 se jim narodil chlapec Resi42. Dcera Adelheit se jim narodila 11. ledna 1845, u 

                                                 
36 Datum uvedené na náhrobku v německém jazyce souhlasí s datem v matrice zemřelých Malé Šitboře. Za to 

datum v hebrejštině z náhrobního textu připadá na den pohřbu, 3. dne novoluní (svátek Roš Chodeš) v měsíci 

nisanu roku 649 malého počtu byl 4. duben roku 1889. 
37 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
38 NA Praha, HBMa 1162, Matrika oddaných 1798–1865. 
39 Wenussen, NA Praha, HBMa 1162, Matrika oddaných 1798–1865. 
40 Graschowitz, NA Praha, HBMa 1162, Matrika oddaných 1798–1865. 
41 NA Praha, HBMa 1167, Jmenný rejstřík k matrikám narozených, oddaných a zemřelých 1798–1895, NA 

Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
42 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 

    Také je uveden v úředním záznamu jako Rösir, NA Praha, HBMa 1167, Jmenný rejstřík k matrikám 

narozených, oddaných a zemřelých 1798–1895. 
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záznamu jejího narození se nachází poznámka u jejího otce, že jeho matka Barbara se za 

svobodna jmenovala Buchsbaum a pocházela z Malé Šitboře z domu čp. 3243. Dále se 

manželům Josefě a Emanuelovi narodily děti Leopold (20. 2. 1846), Bertha (3. 11. 1847), 

Herman (8. 6. 1849), Schani (21. 1. 1852), Nani (16. 5. 1853), Sophia44 (3. 2. 1855) a Josef 

(18. 1. 1857). Všechny se narodily v Malé Šitboři v domě čp. 3745. Tento dům se nacházel v 

jihovýchodní části obce v blízkosti malošitbořské synagogy. Ten v roce 1841 patřil Abrahamu 

Wesslovi, stál na pozemku č. 48, jeho celkové rozměry dosahovaly 45 sáhů čtverečních a na 

císařském otisku je označen jako spalný46. 

 

     Emanuel Wessl, manžel paní Josefy, se narodil 6. listopadu roku 1811 jako druhorozený 

syn familianta Abraham Wessla a jeho manželky Barbary v Malé Šitboři v domě čp. 3747. 

V malošitbořské matrice zemřelých je u evidence úmrtí paní Josefy uvedeno, že v té tobě byla 

evidována jako vdova. V dostupných záznamech se zatím nepodařilo zjistit, kdy a kde její 

choť zemřel. 

                                                 
43 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
44 Dcera Sofia zemřela ve věku sedmi let a pěti měsíců 20. července roku 1862 v Malé Šitboři v domě čp. 37.  

Příčinou jejího úmrtí byl zánět slepého střeva (Darmbrand), NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých                

1841–1895. 
45 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
46 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
47 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
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Náhrobek č. 3 – Veronika Pfefferkorn 

 

............ 

....... 

............ 

............ 

q″pl a″nrt tnsb hkvnx ′d 

h″bent 
 

Veronika Pfefferkorn 

 

 

……………. 

……….. 

…………. 

………… 

4. dne chanuky roku 651 malého počtu. 

Buď její duše svázána ve svazku života 

 

Veronika Pfefferkorn 

     Náhrobní kámen č. 3 se nachází v druhé řadě, od jižní zdi je vzdálen tři metry. Rozměry 

náhrobku jsou i s podstavcem 144 × 50,5 × 15 centimetrů. Horní část je uprostřed zakončena 

lomeným štítem, který je uvnitř zdoben vloženou abstraktní plastikou. Plastika je v horní části 

poničena. Po stranách štítu jsou malé oblouky vyzdobené jemnými linkami. Prostřední část je 

od horní oddělena úzkou římsou. Hebrejský text je umístěn v mělké nice, jež je ohraničena 

reliéfním obloukem a sloupky s ozdobnými patkami. Hebrejská zkratka „h″bent“ je umístěna 

v reliéfním obdélníku pod nikou. Německý text se nachází na podstavci a je ohraničen silnou 

linií. Bilingvní text na náhrobku je silně narušen erozí kamene, a proto je jeho četba velmi 

obtížná. 

 

     Paní Veronika Pfefferkorn zemřela 7. prosince v 9 hodin večer roku 189048 v Malé Šitboři 

v domě čp. 53. Její pozůstatky byly ohledány následujícího dne a pohřbeny 9. prosince. Ve 

věku 67 let podlehla břišnímu tyfu49. 

 

     Tato žena se narodila 1. března 1823 Nathanu a Rosině Buchsbaumovým z domu čp. 32 v 

Malé Šitboři. Otec Nathan byl druhorozeným synem obchodníka se střižním zbožím 

Abrahama Buchsbauma a jeho choti Evy. Matka Rosina byla dcerou Joachima Greila a jeho 

manželky Perl, kteří pocházeli z Částkova50. Rodiče paní Veroniky vstoupili do svazku 

manželského 24. června roku 1818. Ženichovi Nathanovi bylo 26 let a jeho nastávající Rosině 

25 let. Svatební obřad vedl rabín Moses Pereles z Bečova51. Veronika52 Buchsbaum se 

provdala ve svých 28 letech za 36 letého Emanuela Pfefferkorna v malošitbořské synagoze 8. 

října roku 1851. Oddávajícím byl při tomto obřadu tehdejší krajský rabín Moses Sachs53. 

Manželům Veronice a Emanuelovi Pfefferkornovým se 28. května 1853 narodil syn Leopold. 

Místem jeho narození byl dům čp. 32 v Malé Šitboři, kde se také narodila jeho matka 

Veronika. O necelé dva roky později se jim narodil 25. dubna roku 1855 druhý syn, který 

                                                 
48 Datum v hebrejštině nesouhlasí s datem v matrice o tři dny. 4. den chanuky roku 651 malého počtu byl                 

28. kislev, tedy 10. prosinec 1890. Dne 7. prosince 1890 byl 25. kislev prvého dne chanuky roku 651 malého 

počtu. 
49 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
50 Schossenreuth, NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 

Někdy se také uvádí Schossenreith, Částkov je vzdálen čtyři a půl kilometru jihovýchodně od Tachova. První 

židovské osídlení je potvrzené již v roce 1688, J. Fiedler, V. F. Chvátal, Židovské památky Tachovska, Plánska a 

Stříbrska, s. 58 
51 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
52 V matrice je uvedena jako Feronika. NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
53 NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 

Moses Sachs byl posledním krajským rabínem působícím v Lázních Kynžvart. Gold, H.: Židé a židovské obce 

v Čechách v minulosti a v současnosti, Mandl, M.: Geschichte der Juden in Königswart, s. 321 
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dostal jméno Nathan. Ten se již narodil v domě čp. 49. V tomto domě se také narodila 2. 

dubna 1857 jejich dcera Paulina. V domě čp. 54 přivedla na svět paní Veronika Pfefferkorn 

30. března roku 1859 dceru Elisabeth a další dcerku Idu 17. ledna 186554. 

 

     Dům čp. 32 v Malé Šitboři, kde se narodila paní Veronika, stál v severozápadní části obce 

na stavební parcele č. 5. Rozloha domu činila 60 sáhů čtverečních. V roce 1841 vlastnili dům 

Rosina Buchsbaum a Abraham Buchsbaum. K domu patřila zahrada s celkovou výměrou 25 

sáhů čtverečních55, jež patřila spoluvlastníkům domu. 

 

     Rodný dům syna Nathana a dcerky Pauliny čp. 49 v Malé Šitboři se nacházel v jižní části 

vsi na stavební parcele č. 59. Dům patřil v roce 1841 panu Salomonu Pfefferkornovi56, měl 

celkovou výměru 70 sáhů čtverečních a na císařském otisku je označen jako spalný. 

 

     Podle záznamů z malošitbořské kroniky se lze domnívat, že rodina Veroniky Pfefferkorn 

žila v letech 1859 až 1865 v domě čp. 54, který stál v severní části obce na stavební parcele č. 

15. Zde se jí narodily dcery Elisabetha a Ida. Tento dům s celkovou výměrou pouhých 15 

sáhů čtverečních se nacházel u místního obecního rybníka. Vlastníkem domu byl v roce 1841 

Josef Mayer, kterému patřila i přilehlá zahrada na parcele č. 71. Výměra zahrady činila 25 

sáhů čtverečních. Malošitbořské stavení s čp. 54 je na císařském otisku označeno jako spalné. 

 

     Manžel paní Veroniky, Emanuel Pfefferkorn, se narodil 18. května roku 1815 v Malé 

Šitboři v domě čp. 49. Otec Koppelman57 byl třetím synem Abrahama a Margarethy 

Pfefferkornových58. Matka Barbara Pfefferkorn byla dcerou Joachima a Perl Greil z 

Částkova59. Z toho tedy vyplývá, že jeho manželka Veronika, rozená Buchsbaum, byla jeho 

sestřenice, protože jejich matky byly s největší pravděpodobností sestry. Doposud se 

nepodařilo z dostupných matrik zjistit, kdy zemřel pan Emanuel. Ani na žádném náhrobku 

s čitelným textem se nenachází jeho jméno. V malošitbořských matrikách zemřelých se 

nachází informace prokazující, že v době úmrtí své ženy stále ještě žil60. 

                                                 
54 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
55 Zahrada se nacházela na parcele č. 75. NA Praha, Sk 434, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde 

Kleinschüttüber, 1841.  
56 NA Praha, Sk 434, Alphabetisches Verzeichniß der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  

Snad se jedná o chybu písaře, když je uvedeno ve stavebním protokolu jméno Salomonn Pfeffermann, 

Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841, NA Praha, Sk 434 

     Salomon Pfeferkorn byl starším bratrem Kopelmanna Pfeferkorna, který byl otcem Emanuela Pfefferkorna. 

Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský 

kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 63 

     NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
57 Psán také jako Kopl, Kopelman nebo Kopelmann.  
58 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

    V soupise z roku 1793 je uvedena jako Marta Pfefferkorn, která se svým manželem Abrahamem a pěti dětmi 

Moisesem, Salomonem, Kopelmanem, Lukasem Dorotheou, žili v malošitbořském stavení čp. 19. Pan Abraham 

obchodoval s vnitrozemským střižním zbožím. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis 

židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední 

archiv v Praze 2002, s. 62–63 
59 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
60 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
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Náhrobek č. 4 – Theresia Freudenberg 

 

taz 

ykrd hykrd rsa hsa tbem 

ovls vyh hytvbytn lkv oivn 

 

hynb traptv hlib trui 

 

lrtca ′m hbvsxh hsah ayh 

gribnidyyrp qxey h″k tsa 
 

rda v″k q″s ovyb trupn l″z 
 

[vsar 

h″bent q″pl a″nrt 
 

 

Hier ruhet sanft die Frau 

Theresia Freudenberg 

aus Dürmaul gest. d. 7. März 

1891 

Friede ihrer Asche 

 

Tato 

maceva ženy, jejíž cesty byly cestami 

dobrými a všechny její stezky byly stezkami 

pokoje. 

Koruna svého muže a ozdoby svých synů 

(1). 
 
Ona žena vážená, paní Esterl, 

Manželka váženého Jicchaka 

Freundenberga, 

nechť je jeho památka ku požehnání. 

Zemřela v den svatého šabatu 26. adaru 
 
prvého 

651 malého počtu. Buď její duše svázána ve 

svazku života. 

 

Zde tiše odpočívá paní 

Theresia Freudenberg 

z Drmoulu, zemřela 7. března 

1891 

Pokoj jejímu popelu. 

 

         Náhrobní kámen č. 4 se nachází ve druhé řadě v jihozápadní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 93 × 43 × 15,5 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem a spodní je mírně 

rozšířená. Pod obloukem je vyobrazen rostlinný motiv se šesticípou hvězdou, ve které je 

uvnitř hebrejské slovo „taz“ („tato“). Hebrejský a německý text je doposud vybarven černou 

barvou. Rostlinný motiv, šesticípá hvězda a jméno zesnulé v němčině jsou vybarveny 

zlatavou barvou. 

 

     Paní Theresie Freudenberg, které je věnována tato stéla, skonala 7. března v osm hodin 

ráno roku 1891 v Milíkově v domě čp. 45. Následujícího dne byla ohledána a 9. března 

pohřbena. Vdova Freudenberg skonala ve věku 82 let na sešlost stářím. V matrice zemřelých 

je v poznámce uvedeno, že pocházela z Drmoulu61. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Přísloví 12:4 „Žena statečná jest koruna muže svého, ale jako hnis v kostech jeho ta, 

kteráž k hanbě přivodí.“62 „Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je 

jako kostižer v kostech.“63 

      Přísloví 17:6 „Korunou starců jsou vnukové, a ozdoba synů otcové jejich.“64 „Korunou 

starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.“65 

                                                 
61 Matrika zemřelých, NA Praha, HBMa 1246 
62 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
63 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
64 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
65 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 5 – Helen Löw 

 

u″p 
trm hrqyhv lyx tsa 

laynd tsa lavy tb ldnih 

hsa tbem taz h″pm vval 
lkv oivn ykrd hykrd rsa 

rsa ovls vyh hytvbytn 

oyssb htyb ta hbzi 

hpcanv hmlvil hklhv hns 

q″pl b″nrt lvla ′b hmi la 
 

h″bent 
 

Hier schlummert sanft 

Frau Helene Löw 

Gattin des sel. Daniel Löw 

von Schüttüber die in ihren 

60. Lebensjahre den 24. August 

1892 das Zeitliche verliess 

Der ewige Frieden sei ihr gegönnt 
 

 

Zde je uložena 
 
žena šlechetná (1) a vzácná paní 

Hendl, dcera Joela, manželka Daniela 

Löwa odtud. Tato maceva ženy, 

jejíž cesty byly cestami dobrými a všechny 

její stezky byly stezkami pokoje (2), která 

opustila svůj dům v šedesáti 

letech a odešla do svého světa a připojena 
 
ke svému lidu byla 2. elulu 652 malého 

počtu. 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

Zde tiše spí 

Paní Helene Löw, 

manželka zesnulého Daniela Löwa 

z Malé Šitboře, v jejích 

60 letech života 24. srpna 

1892 opustila tento svět. 

Věčný pokoj ať je jí dopřán. 

 

     Náhrobní kámen č. 5 se nachází ve druhé řadě v jihozápadní části hřbitova. Náhrobek má 

celkové rozměry i se dvěma podstavci 138 × 43 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena 

mírným lomeným štítem. Pod ním je znázorněna ratolest v kruhu se zkratkou „u″p“ 

uprostřed. Eroze kamene tuto ozdobu náhrobku značně narušila. První podstavec je hladce 

opracován bez jakéhokoliv nápisu. Druhý podstavec je z hrubě opracovaného kamene 

s pravidelně vytesanými hlubokými svislými linkami. Text na náhrobku je bilingvní. Většina 

hebrejského nápisu je doposud vybarvena černě, pouze jeho třetí řádka je z důvodu eroze 

kamene velmi špatně čitelná. 

 

     Paní Helene Löw zemřela 25. srpna v šest hodin roku 1892 v Malé Šitboři v domě čp. 53. 

Její zesnulé tělo bylo ohledáno následujícího dne a pohřbeno 27. srpna. Paní Helene byla 

vdovou po Danielovi Löwovi. Ve věku 60 let podlehla zánětu ledvin66. 

 

     Z malošitbořských matrik se doposud nepodařilo zjistit, kdy Helene a Daniel Löwovi 

vstoupili do svazku manželského. Nalezly se však záznamy o narození jejich potomků, kde 

jsou důležité informace o rodinných vazbách obou manželů. Paní Helene pocházela 

z Pořejova, kde její otec Salomon Freisleben vykonával řeznickou živnost. Její matka Rosi 

byla dcerou obchodníka Kohna z Útviny67. Manžel Daniel byl malošitbořským řezníkem a 

prvorozeným synem místního učitele Davida Löwa. Jeho matka se jmenovala Eva, rozená 

Steiner z Drmoulu68. Manželům Helene a Danielovi se během jejich společného života 

narodilo osm dětí. První se narodil 19. prosince 1855 chlapec David. Přesně o dva roky 

později se 19. prosince 1857 narodil druhý syn Carl. Třetí syn Moritz se narodil 10. ledna 

                                                 
66 Nierenentzünung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
67 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
68 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
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roku 1860. Dne 14. května 1862 se narodil čtvrtý syn Herman. Dcerka Emma se narodila 16. 

ledna 1865. Pátý syn Richard uzřel světlo světa 19. června roku 1867. Dne 29. května 1869 se 

narodil již šestý syn Adolf. Druhá dcera Rosie se narodila 19. května 1871. Osmé dítko 

Sophie se narodila 21. května 1874. Všechny se narodili v domě čp. 3969. 

 

     Pan Daniel Löw, manžel paní Helene, zemřel 23. dubna v pět hodin večer roku 1887 

v malošitbořském domě čp. 39. Tělo zesnulého bylo ohledáno a pohřbeno 25. dubna. Pan 

Daniel skonal ve věku 64 let pravděpodobně na střevní onemocnění70. Uveden je na náhrobku 

č. 12. 

 

     Dům čp. 39 se nalézal v jihozápadní části obce Malá Šitboř na stavební parcele č. 33. 

Celková výměra objektu byla 65 sáhů čtverečních. Majitelkou stavení, které je na císařském 

otisku označené jako spalné, byla Maria Löwi71. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Rút 3:11: „Protož nyní, dcero má, neboj se; vše, čehož žádáš učiním tobě, nebo víť všecko 

město lidu mého, že jsi ty žena šlechetná.“72 „Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe 

všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá.“73 

(2) Přísloví 3:17 „Cesty její cesty utěšené, a všecky stezky její pokojné.“74 „Její cesty vedou 

k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji.“75 

                                                 
69 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
70 Erkrankung der Unterleibseingeweide, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
71 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
72 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
73 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
74 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
75 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 6 – Benjamin Zimmer 

 

 

n″p 
hbemh hdiv hzh lgh di 

hyh avh yk vytxt bkvsx li 

hh vynb trapt rsyv ot sya 

rmmye hlbyl [b [ymynb r″rhk 
vtyb ta bzis ayvgyulym 

oyns ′dcb wrah lk jrdb jlhv 
 

′l g″nrt tnsb trei ynymsb 
 

h″bent 
 

Hier ruht in Gott Herr 

Benjamin Zimmer 

aus Miltigau betrauert von 

Frau und Kinder der nach 

langen Leiden im 64. Lebens- 

jahre am 11. Oktober 1892 

das Zeitliche verliess 

Friede seiner Asche 
 

Zde je uložen, 

Tento pahorek a maceva jsou svědkem (1) 

o tom, kdo leží pod ním, že byl 

muž dobrý a ryzí, okrasou svých synů, 
 
vážený pan Benjamin, syn Libly Zimmer 

z Milíkova, který opustil svůj dům 
 
a odešel cestou celé země (2) v 64 letech, 

 

o Šemini aceret (3) v roce 653 malého 

počtu. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 

 

Zde odpočívá v Bohu pan 

Benjamin Zimmer 

z Milíkova, truchlí 

žena a děti po 

dlouhém utrpení, v 64 letech 

života 11. října 1892 

opustil tento svět. 

Pokoj jejímu popelu.

 

 

     Náhrobek č. 6 se nachází v druhé řadě v jihozápadní části hřbitova. Celkový rozměr stély i 

s dvěma podstavci je 138 × 34 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena mírným lomeným 

štítem. Pod ním je kruhová ratolest se zkratkou „n″p“ uvnitř. Bilingvní hebrejský a německý 

text je doposud vybarven černě. Jméno zesnulého v němčině bylo pravděpodobně vybarveno 

zlatavě. 

 

     Pan Benjamin Zimmer skonal 11. října ve dvě hodiny odpoledne v roce 189276 v Milíkově 

čp. 1. Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány a 13. října pohřbeny. Řezník Benjamin 

Zimmer zemřel ve věku 64 let na krvácení do mozku77. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Genesis 31:51 – 52 „A řekl ještě Lában Jákobovi: Aj, hromada tato, a aj, sloup, kterýž 

jsem postavil mezi sebou a tebou. Svědkem ať jest hromada tato, svědkem také sloup tento, já 

že nepůjdu dále k tobě za hromadu tuto, a ty tolikéž že nepůjdeš dále ke mně za hromadu tuto 

a sloup tento, k činění zlého.“78 „Lában dále Jákobovi řekl: „Hle, tu je val a tu je posvátný 

sloup, který jsem vztyčil mezi sebou a tebou. Svědkem je tento val, svědkem je i posvátný 

                                                 
76 Datum na náhrobku v hebrejštině a v němčině souhlasí s údajem v matrice, 11. října 1892 byl 7. den, tedy 8. 

večer svátku Sukot, tedy 20. tišrí roku 563 malého počtu. 
77 Gehirnlähmung, NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
78 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
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sloup, že já nepřekročím tento val proti tobě a ty nepřekročíš tento val a tento sloup proti mně 

se zlým úmyslem.“79 

 

(2) 1 Královská 2:2 „Jáť již odcházím podle způsobu všech lidí. Proto posilniž se a měj se 

zmužile.“80 „Odcházím cestou všeho pozemského. Ty však buď rozhodný a mužný.“81 Slovní 

spojení „wrah lk jrdb jlhv“ „a odešel cestou celé země“ je eufemismus pro smrt. 

 

(3) Slovní spojení „trei ynyms“ „Šemini aceret“ znamená osmý den svátku Sukot. 

                                                 
79 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
80 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
81 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 7 – Anna Löwy 

 

n″p 
hivnehv hbvsxh hsah 

rkssy tsa ldnyh trm 

hmlvil hklh isrvpm 

q″pl h″nrt [vyc ′y ovyb 
 

[ma oivnb tvzxl 

h″bent 

 

 

 

Zde je uložena 
 
žena vážená a řádná, 

paní Hindl, manželka Jišachara 

z Pořejova. Odešla do svého světa 
 
10. sivanu 655 malého počtu. 

Odešla hledět na nádheru (Vznešeného)(1). 

Amen. 

Buď její duše svázána ve svazku života.

     Náhrobek č. 7 se nalézá v druhé řadě v západní části hřbitova, od severní zdi je vzdálen 

necelé tři metry. Jedná se o stélu s celkovým rozměrem 145 × 37,5 × 13 centimetrů. Horní 

část zakončuje lomený štít, pod nímž je vyobrazena šesticípá hvězda se zkratkou „n″p“ uvnitř. 

Hebrejský text je doposud čitelný a stále je vybarven černou barvou. První podstavec je 

hladce opracován. Německý text byl pravděpodobně umístěn v rámečku, jenž je vyznačen 

úzkou mělkou linkou. Dnes v tomto místě již nelze žádný náznak textu rozeznat. Spodní 

druhý podstavec je z hrubě opracovaného kamene s hluboce vytesanými vodorovnými a 

příčnými liniemi. 

 

     Vdova Anna Löwy zemřela v pátek 31. května ve čtyři hodiny odpoledne roku 189582 

v Malé Šitboři v domě čp. 38. Následujícího dne byla ohledána její tělesná schránka a 2. 

června roku 1895 pohřbena. Ve věku 75 let podlehla zatím přesně nezjištěné žaludeční 

chorobě83. V matrice zemřelých je v kolonce, kde se uvádí příslušnost k místu, odkud osoba 

pochází, uveden název vsi Dlouhý Újezd, Tachov84. 

 

     Dům čp. 38 stál v jihozápadní části obce Malá Šitboř na stavební parcele č. 40. Celková 

výměra tohoto pozemku činila 40 sáhů čtverečních. Vlastníkem byl v roce 1841 Simon 

Koppelmann85. Na císařském otisku je dům označen jako spalný. V tomto domě se 25. ledna 

v roce 1887 narodila Bertha Löw, jejímž otcem byl malošitbořský obchodník Karl Löw. 

Matka Rosi byla dcerou Bernarda Löwyho a jeho ženy Nani, rozené Wesl, pocházející 

z Pořejova. Rodiče obchodovali v Dlouhém Újezdě86. Tato informace se také nachází u 

narození Bernarda Löwa, který se narodil 21. srpna 1895 v Malé Šitboři čp. 38. Karl Löw a 

Rosa Löwy vstoupili do svazku manželského 5. srpna 1885 v malošitbořské synagoze. Rodiče 

Karla Löwa byli Daniel a Helena, rozená Freisleben, z Malé Šitboře čp. 39. Rosa Löwy 

z Pořejova byla dcerou Bernarda Löwyho a jeho ženy Nani, rozené Wessl, z Pořejova čp. 2. 

Obchodovali v Dlouhém Újezdě87. Lze se tedy domnívat, že matka Rosi Löw Nani Löwy by 

mohla být Annou Löwy, které je věnován tento náhrobek č. 7. Jedná se však jen o hypotézu. 

                                                 
82 Datum v hebrejštině na náhrobním kameni nesouhlasí s údajem z matriky zemřelých o dva dny, protože dne 

10. sivanu roku 655 malého počtu byla neděle 2. června 1895. 
83 Magenentartung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
84 Langendörflas, Tachau, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
85 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. NA Praha, Sk 434 
86 Langendörflas, NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 

    Bernahrd Löwy vlastnil v této obci hostinec v čp. 13. Fiedler, J., Chvátal, V. F.: Židovské památky 

Tachovska, Plánska a Stříbrska, s. 65 
87 NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
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Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Žalm 27:4 „Jedné věci žádal jsem od Hospodina, téť vždy hledati budu: Abych přebýval 

v domě Hospodinově po všecky dny života svého, a spatřoval okrasu Hospodinovu a zpytoval 

v chrámě jeho.“88 „O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě 

Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost 

a zpytoval jeho vůli v chrámu.“89 

                                                 
88 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
89 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 8 – nečitelný 

 

     Náhrobek č. 8 se nachází ve třetí řadě v západní části hřbitova, od jižní zdi je vzdálen 

necelé dva metry. Stéla má rozměry 68 × 43 × 13 centimetry. Horní část kamene zakončuje 

mírný oblouk. Text je zcela zničen erozí kamene. 
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Náhrobek č. 9 – nečitelný 

 

     Náhrobní kámen č. 9 je umístěn ve třetí řadě v západní části hřbitova. Náhrobek má 

rozměry 127 × 45 × 17 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž je po stranách 

mírně prolamovaný. Jeho spodní část se po obou stranách rozšiřuje o necelých pět centimetrů. 

Text na kameni byl zcela zničen erozí kamene. 
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Náhrobek č. 10 – Chajim, syn Daniela 

 

n″p 
rsyh dlyh 

′k [b oyyh bvuhv 
ovrml jlh laynd 

[vyc g″k ovyb 

.............. h″lrt 
............../ taz 

.............. 

h″bent 
 

 

Zde uložili 
 
mladénce, ryzího 

a dobrého Chajima, syna váženého 

Daniela. Odešel do výšin 
 
23. sivanu 

635 ……… 

Tato ………… 

……… 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 

     Náhrobek č. 10 se nachází ve čtvrté řadě v západní části hřbitova, od jižní zdi je vzdálen 

necelé dva metry. Stéla o rozměrech 65 × 45,5 × 11 centimetrů je zakončena obloukem, který 

má na obou koncích malé plošky. Oblouk zasahuje do jedné třetiny celkové výšky kamene. 

Vrchní část je na lícní straně ozdobena abstraktními liniemi. První polovina hebrejského 

nápisu je zachovaná a čitelná, druhá je poškozena maltovým pojivem při zcelování 

porušeného kamene. 

 

     Dne 23. sivanu 635 malého počtu židovského kalendáře, jak je uvedeno na náhrobku, byl 

26. červen 1875. Zmíněný Chajim, syn Daniela, nebyl v malošitbořské ani milíkovské matrice 

zemřelých doposud nalezen. 
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Náhrobek č. 11 – Julie Glaser 

 

u″p 
hsah trkzm vz [ba 

hbvsxh hsah 

hlmylb tb rtca 

laleb ′r zi lyx tsa 
 

′h tvem hpm rizalg 
 

htli hyyhb hrms 

ovyb hmvrml htmsn 

′l x″mrt tnsb tbu ′g ′a 

h″bent 
 

 

Hier schlummert sanft 

die fromme Frau 

Julie Glaser 

Gattin des Daniel Glaser 

von Schüttüber 

sie entschlief am 18. Dezember 1887 

im 45. Lebensjahre 

Tief betrauert von ihrem Gatten 

und einzigem Kinde 

Der ewige Frieden sei ihr gegönnt 

 

Zde je uložena. 

Tento kámen je pomníkem ženy. 

Žena vážená, 
 
Ester, dcera Blimly, 

ženy šlechetné pana Becalela 

 

Glazera odtud (z M. Šitboře). Vznešeného 

příkazy 

 

dodržovala ve svém životě. Odebrala se 

její duše vzhůru 

v neděli 3. tevetu v roce 648 malého počtu. 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

 

Zde tiše odpočívá 

zbožná paní 

Julie Glaser, 

manželka Daniela Glasera 

ze Šitboře. 

Zemřela 18. prosince 1887 

v 45 letech života. 

K hlubokému žalu jejího manžela 

a jediného dítěte. 

Budiž jí přán věčný klid. 

 

     Náhrobní kámen č. 11 se nachází ve čtvrté řadě v západní části hřbitova. Náhrobek má 

rozměry 95 × 47 × 12,5 centimetrů. Horní část je zakončena mírným lomeným štítem, pod 

nímž je zobrazena jemnou linkou šesticípá hvězda. Bilingvní text v hebrejštině a němčině je 

doposud čitelný. Poslední řádek v latince je narušen erozí. 

 

     Paní Julie Glaser zemřela 18. prosince v půl třetí odpoledne roku 1887 v malošitbořském 

domě čp. 48. Následujícího dne byly její ostatky ohledány a 20. prosince pohřbeny. Ve věku 

45 let podlehla zánětu plic90. 

 

      Manželem paní Julie byl obchodník Daniel Glaser, syn Mosese Glasera a jeho manželky 

Barbary, rozené Östreicher, jež pocházela z Drmoulu. Paní Julie byla dcerou bečovského 

obchodníka Judy Löwa a jeho manželky Miny, rozené Abeles z Bečova. Tyto informace se 

podařilo získat z údaje uvedeného v matrice u narození jejich dcery Giselly z 30. května 

186991. Doposud se nepodařilo zjistit, kdy a kde se uskutečnil sňatek manželů Daniela a Julie 

Glaserových. Jediným dítětem paní Julie byla asi právě dcera Gisella, jak je zmíněno na 

náhrobku. Předtím paní Julie totiž třikrát porodila mrtvé dítě92. Pan Daniel vykonával v obci 

                                                 
90 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
91 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
92 V letech 1871, 1877 a 1879. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
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funkci matrikáře, poslední záznamy s jeho podpisem jsou z konce roku 189593. Náhrobek 

nesoucí jeho jméno nebyl na zdejším hřbitově nalezen. Zato jiní příbuzní paní Julie jsou 

uvedeni na náhrobních kamenech č. 17, č. 24, č. 29, č. 54, č. 56, č. 63 a č. 90. 

                                                 
93 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 

    NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 

    NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 

    NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
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Náhrobek č. 12 – Daniel Löw 

 

............. 

Daniel Löw 

............... 

 

…………… 

Daniel Löw 

…………… 

 

     Náhrobní kámen č. 12 se nachází ve čtvrté řadě v západní části hřbitova. Stéla o rozměrech 

130 × 54,5 × 17,5 centimetrů je zakončena malým obloukem, na jehož stranách jsou malé 

plošky. Z náhrobního textu lze přečíst jen jméno zesnulého, zbytek je zcela zničen erozí 

kamene. 

 

     Pravděpodobně se jedná o náhrobní kámen pana Daniela Löwa, který zemřel večer 23. 

dubna 1887 v Malé Šitboři v domě čp. 39. Téhož dne byly jeho ostatky ohledány a pohřbeny 

byly 25. dubna 1887. Příčinou jeho skonu v 64 letech bylo pravděpodobně střevní 

onemocnění94. Pan Daniel byl s největší pravděpodobností manželem paní Helene Löw, jež je 

uvedena na náhrobním kameni č. 5. 

                                                 
94 Erkrankung der Unterleibseingeweide, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
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Náhrobek č. 13 – nečitelný 

 

     Náhrobní kámen č. 13 je umístěn ve čtvrté řadě v západní části hřbitova. Stéla měří bez 

podstavce 97 × 38 × 14 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jež zasahuje do necelé 

čtvrtiny celkové výšky kamene. Dolní část se mírně rozšiřuje. Podstavec pravděpodobně není 

původní a jeho rozměry jsou 15 × 60 × 30 centimetrů. Bilingvní text náhrobku je zcela 

narušen erozí kamene, a proto je nečitelný. 
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Náhrobek č. 14 – Rebeka Schneider 

 

n″p 
hivnehv hbvsxh hsah 

dvd tsa hqbr trm 

ayh ayvgyulym rdyyns 

hynbv hlib trui htyh 

hymy lk osh ykrdb hklh 

 

hklh hmkxb hxtp hyp 

[vyc d″y hmlvil bvu osb 

[dib lbql q″pl v″lrt 

[ma ′h oivnb tvzxl hrks 
 

h″bent 

 

 

 

Zde je uložena 

žena vážená a ctnostná, 

paní Rebeka, manželka Davida 

Schneidera z Milíkova. 

Bývala korunou svého muže a dítek. 

Kráčela cestami Hospodina po všechny své 

dny 

otevírala svá ústa v moudrosti (1). Odešla 

v dobrém jménu do svého světa 14. sivanu 
 
636 malého počtu. Aby přijala v Edenu 

svou odměnu hledět na nádheru 

Hospodina(2). Amen. 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

     Náhrobek č. 14 je umístěn ve čtvrté řadě uprostřed v západní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 75 × 56,5 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem. Hebrejský text je 

lemován úzkou mělkou linkou po celém kraji obvodu kamene. Náhrobní nápis je doposud 

čitelný. 

 

     Paní Rebeka Schneider, manželka pana Davida, která zemřela 14. nisanu 636 malého 

počtu, tedy 6. června 1876, nebyla doposud nalezena v místních židovských matrikách. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Přísloví 31:26 „Ústa svá otvírá k moudrosti, a naučení dobrotivosti v jazyku jejím.“95 

„Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.“96 

(2) Žalm 27:4 „Jedné věci žádal jsem od Hospodina, téť vždy hledati budu: Abych přebýval 

v domě Hospodinově po všecky dny života svého, a spatřoval okrasu Hospodinovu, a zpytoval 

v chrámě jeho.“97 „O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě 

Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost 

a zpytoval jeho vůli v chrámu.“98 

                                                 
95 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
96 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
97 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
98 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 15 – Isack Pick 

 

n″p 

h″k rsyv ot sya 
tm qyp byl gyeya 

hbvu hbysv hnqzb 

ubs d″k ′d ovyb 
bvu osb rbqnv 

′l d″mrt tns 

h″bent 
 

Isack Pick 

gest. d. 20. Feber 1884 

im 64. Lebensjahre 

Friede seiner Asche 
 

Zde je uložen 
 
muž dobrý a přímý, vážený pan 

Ajcig Leib Pick zemřel 

Ve vysokém věku a dobrém stáří 

ve středu 24. švatu 

a pohřben v dobrém jménu 

roku 644 malého počtu. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 

 

Isack Pick 

zemřel 20. února 1884 

ve věku 64 let života. 

Pokoj jeho popelu.

 

     Náhrobek č. 015 se nachází ve čtvrté řadě v západní části hřbitova. Náhrobní kámen má 

rozměry 74 × 44 × 10 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem. Kámen je ve 

své polovině spojen maltovým pojivem, jež nijak nenarušuje text. Bilingvní nápis 

v hebrejštině a němčině je doposud velmi dobře čitelný. 

 

     Pan Isack Pick, který podle náhrobního textu zemřel ve svých 64 letech 20. února 188499, 

nebyl nalezen v místních kronikách zemřelých. 

                                                 
99Data uvedená na náhrobku v hebrejštině a němčině spolu souhlasí, 24. švat roku 644 malého počtu byla středa 

20. února 1884. 
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Náhrobek č. 16 – Eleonora Pick 

 

o″np 
hayl trm hryskh hlvtbh 

[cyn z″k hmlvil jlh oyyx tb 
 

htxvnm hyhy ovls q″pl b″mrt 
ovrml htli oyirv uim hyh hmy 

 

oivnb tvzxl [dib hrks lbql 

 

[ma vlkhb rqblv ′h 
 

h″bent 
 
 

Friede sei Dir dort beseelig …… 

Denn wer so gelebt wie Du 

Dein wird in des Himmels Höhen 

Ewige Seligkeit und Ruh! 

Eleonora Pick 

gest. den 16. April 1882 

Ruhe sanft! 

 

 

Zde je uložena 

mladičká, ale řádná, paní Lea, 
 
dcera Chajima, odešla do svého světa 27. 

nisanu 

642 malého počtu. Pokoj buď jejímu 

odpočinutí 

jejích dnů nebylo mnoho a nebyly dobré. 

Vystoupila vzhůru, 

přijala odměny v Edenu, aby hleděla na 

nádheru Hospodinovu (1), a mohla se 

ujmout svého podílu. Amen. 
 
Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

Pokoj tobě tam blažená ……. 

Neboť kdo tak žil jak ty. 

Tvé bude v nebeských výšinách. 

Věčná blaženost a pokoj! 

Eleonora Pick 

Zemřela 16. dubna 1882 

Tichý klid!

     Náhrobní kámen č. 16 se nachází ve čtvrté řadě v západní části hřbitova. Stéla má rozměry 

bez podstavce 140 × 64 × 14 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, který činí jednu 

čtvrtinu z celkové výšky kamene. Pod obloukem na lícní straně jsou vyobrazeny abstraktní 

vlnovky s malým obloučkem vespod uprostřed, pod nímž je umístěna hebrejská zkratka 

„n″p“. Bilingvní text v hebrejštině a němčině je kolem celého obvodu náhrobku lemován 

úzkou mělkou linkou. Nápis je doposud vybarven černě. Podstavec náhrobku pravděpodobně 

není původní, jeho rozměry jsou 20 × 90 × 30 centimetrů. 

 

     Slečna Leonora Pick zemřela 16. dubna v osm hodin ráno roku 1882 v Malé Šitboři 

v domě čp. 38. Téhož dne byla ohledána a 18. prosince pohřbena. Ve věku 30 let a 3 měsíců 

podlehla tuberkulóze100. 

 

     Tato slečna se narodila 26. ledna 1852 v malošitbořském domku čp. 39 manželům Babethě 

a Joachimovi Pickovým. Joachim Pick byl sklenářským mistrem101, bydlištěm v Malé Šitboři 

v domě čp. 39. Matka Babeth se jmenovala za svobodna Steiner. Porodní bábou při jejím 

narození byla Ludmilla Döbl z domu čp. 42. Sňatek rodičů slečny Eleonory se uskutečnil 1. 

srpna roku 1849. Ženichovi Joachimovi v té době bylo 33 let a 5 měsíců a nevěstě Babeth 28 

let a 6 měsíců. Joachimovi rodiče byli Hermann Pik z Lesné102 a Lea rozená Pfeffer z 

                                                 
100 Lungentuberculose, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
101 Glasermaister, NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
102 Walhof, osada vzdálená jižně jeden kilometr od vsi Nový Kostel na Chebsku, NA Praha, HBMa 1163, 

Matrika oddaných 1840–1885. 
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Lomničky103. Babeth byla nemanželskou dcerou Evy Steiner, hospodyně zemřelého Davida 

Löwa z Malé Šitboře z domu čp. 39104. Oddávajícím rabínem při jejich sňatku byl Moises 

Simon z domu čp. 38 v Malé Šitboři105. 

 

     Slečna Eleonora Pick byla pravděpodobně příbuzensky spjata s členy malošitbořské rodiny 

Löw žijících v domě čp. 39, jelikož její matka byla nemanželskou dcerou Davida Löwa, jehož 

žena se jmenovala Marie. Ta vlastnila v roce 1841 dům čp. 39106 (viz náhrobek č. 5 paní 

Helene Löw a náhrobek č. 65 pana Davida Löwa). 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Žalm 27:4 „ Jedné věci žádal jsem od Hospodina, téť vždy hledati bud: Abych přebýval 

v domě Hospodinově po všecky dny života svého, a spatřoval okrasu Hospodinovu a zpytoval 

v chrámě jeho.“107 „O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě 

Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost 

a zpytoval jeho vůli v chrámu.“108 

                                                 
103 Steingrüb, NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
104 V malošitbořské matrice narozených se uvádí, že Babeth Steiner se narodila 27. prosince roku 1820 v domě 

čp. 39, jako nemanželská dcera Davida Löwa, syna Salomona a Barbary Löwových z Malé Šitboře, a Evy, dcery 

Hirsche Steinera z Drmoulu. Davidovi Löwovi a Evě Steiner se ještě narodil 2. února roku 1824 syn Moses 

Steiner. Ten se také narodil jako jeho sestra v domě čp. 39. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–

1840. 
105 NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
106 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
107 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
108 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 17 – Elias Glaser 

 

n″p 

hyla ′k rsyh syah 
vmlvil jlh rzalg 

b″mrt [vsx b″k ovyb 

hyhy ovls q″pl 

jpcay ′hv jtkvnm 
 

h″bent 
 

Elias Glaser 

 

 

Zde je uložen, 

muž ryzí, vážený Eliah 

Glaser, odešel do svého světa 

v den 22. chešvanu 642 

malého počtu. Pokojný bude tvůj 

odpočinek a Sladký požehnaný tě připojí 

(k ostatním do svazku života) 

 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 
Elias Glaser

 

     Náhrobní kámen č. 17 se nachází ve čtvrté řadě v západní části hřbitova. Stéla o rozměrech 

77 × 42 × 11 centimetrů je zakončena obloukem, pod nímž je vyobrazena kruhová ratolest 

s hebrejskou zkratkou „n″p“ uprostřed. Bilingvní text je stále velmi dobře čitelný a některá 

jeho slova jsou doposud vybarvena černě. 

 

     Obchodník Elias Glaser zemřel 15. listopadu v pět hodin odpoledne roku 1881 

v malošitbořském domě čp. 48. Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány a pak 17. 

listopadu pohřbeny. Ve věku 68 let a sedmi měsíců podlehl krvácení do mozku109. 

 

     Pan Elias Glaser se narodil 1. dubna roku 1813 v Malé Šitboři v domě čp. 48 jako třetí syn 

Neftalyho Glasera a jeho manželky Dorothe, dcery Abrahama a Margarethy 

Pfefferkornových110. Ve svých 26 letech111 se oženil s téměř stejně starou Domuth Löw112. 

Nevěsta Domuth byla dcerou Davida Löwa a jeho manželky Domund113 z domu čp. 39. 

Sňatek se uskutečnil 21. října roku 1839 v malošitbořské synagoze. Oddávajícím rabínem byl 

Moses Sachs z Kynžvartu114. V malošitbořských matrikách narozených se podařilo nalézt, že 

manželé Elias a Julie měli spolu tři dcery Lotti, Minu, Bertu a syna Roberta115. Dále viz 

náhrobek Mayera Glasera č. 90. 

                                                 
109 Gehirnlähmung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
110 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
111 Bylo mu 26 let a 6 měsíců. NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
112 V den svatby jí bylo 26 let 9 měsíců. NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
113 Domund nebo také Demut byla prvorozenou dcerou Philippa Löwa a jeho manželky Libusche z Arnoltova. 

NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: 

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní 

ústřední archiv v Praze 2002, s. 31  
114 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
115 Lotti se narodila 22. října roku 1841, Mina se narodila 14. června 1844, Berta se narodila 6. srpna 1846 a 

Robert přišel na svět 31. května 1854. Všechny děti se narodily v Malé Šitboři v domě čp. 44. NA Praha, HBMa 

1159, Matrika narozených 1840–1895. 
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Náhrobek č. 18 – Samuel Löw 

 

g″krt [cyn ′y ′a ′n 

hvh [b vvil lavms h″k 
sya hyh ......... hp bkvs 

 lyksm 

......... 

 

……………….. 

Samuel Löw 

……………. 

 

Zemřel v neděli 10. nisanu 623 
 
Vážený pan Šemuel Levi syn Chava 

ulehl zde…….. …………byl muž 

prozíravý(1) …….. 

……………. 

 

……………. 

Samuel Löw 

……………

 

     Náhrobní kámen č. 18 se nachází ve čtvrté řadě v západní části hřbitova. Náhrobní kámen 

společně se dvěma podstavci má celkové rozměry 131 × 36 × 15 centimetrů. Horní část je 

zakončena mírným lomeným štítem, pod nímž je vyobrazena šesticípá hvězda. Text na 

náhrobku je zcela zničen erozí kamene. První podstavec náhrobku z hladce opracovaného 

kamene je mírněji rozšířenější než samotný náhrobek. Druhý úzký náhrobek je z hrubě 

opracovaného kamene. 

 

     Pan Samuel Löw zemřel podle datu na náhrobku v neděli 10. nisanu 623 malého počtu, 

tedy 30. března 1863116. Doposud nebyl nalezen v matrikách zemřelých pro Malou Šitboř, ani 

pro Milíkov. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) 1 Samuelova 18:14 „David pak ve všech cestách svých opatrně sobě počínal, nebo 

Hospodin byl s ním.“117 „Na všech výpravách si David vedl úspěšně; Hospodin byl s ním.“118 

                                                 
116 Ten den bylo pondělí, ale pan Löw mohl zemřít po soumraku v neděli, pak by datum tomu odpovídalo. 
117 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
118 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 19 – Baruch Cvi, syn pana Meira Ariho 

 

................  

................ 

u″p 

ryam ′r [b ybe rvxbh 
learsy tyeb ........... yda 

................ 

................ 

 

 

………. 

………. 

Zde je uložen 

Baruch Cvi, syn pana Meira 

Ariho …….. …………… 

………………. 

………………

     Náhrobní kámen č. 19 je posledním náhrobkem ve čtvrté řadě v západní části hřbitova, od 

severní zdi je vzdálen necelý jeden metr. Stéla o rozměrech 103 × 52 × 13 centimetrů je 

zakončena obloukem, pod nímž je vyobrazena úzkou linkou šesticípá hvězda. Původní 

hebrejský text byl lemován po celém svém obvodu úzkou mělkou linkou. Také německý 

nápis, jež byl umístěn v mírně rozšířené spodní části kamene, byl lemován úzkou linkou. 

 

     Pana Barucha Cviho, syna pana Meira Ariha, nebylo doposud možné nalézt v dostupných 

matrikách, protože se nepodařilo zjistit jeho přesné datum úmrtí nebo jeho přesné občanské 

jméno. 
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Náhrobek č. 20 – Salomon Buchsbaum 

 

n″p 
hmvls rsyh syah 

jlh rh ism ′bb 

vylck v″u ovyb vmlvil 

h″bent q″pl g″lrt 
 

 

Salomon Buchsbaum 

 

Friede seiner Asche 

 

Zde je uložen 

muž ryzí Šlomo 

....................(nelze přeložit). Odešel 
 
do svého světa 15. kislevu 

633 malého počtu. Buď jeho duše svázána 

ve svazku života. 

 

Salomon Buchsbaum 

 

Pokoj jeho popelu.

 

 

     Náhrobní kámen č. 20 je umístěn v páté řadě v západní části hřbitova, od jižní zdi je 

vzdálen čtyři metry. Rozměry tohoto náhrobku jsou 59 × 45 × 10 centimetrů. Horní část je 

zakončena obloukem, jenž se po stranách mírně zplošťuje. Pod obloukem na lícní straně 

kamene je kolem hebrejské zkratky „n″p“ vyobrazen rostlinný motiv. Bilingvní text 

v hebrejštině a němčině je lemován po celém obvodu náhrobku úzkou jemnou linkou. 

 

     Pan Salomon Buchsbaum zemřel 16. prosince119 ve 2 dvě hodiny v noci roku 1872 

v malošitbořském domě čp. 50. Následujícího dne bylo jeho tělo ohledáno a 18. prosince 

pohřbeno. Ve věku 61 let podlehl tuberkulóze120. 

 

     Tento muž se podle malošitbořské matriky narozených narodil 14. května 1812 v domě čp. 

50. Otcem Salomona byl Abraham Buchsbaum, prvorozeným synem Abrahama a Evy 

Buchsbaumových121 z Malé Šitboře. Matka Barbara pocházela z Lomničky a jejími rodiči byli 

Löbl a Juditha Meyerovy122. Salomon Buchsbaum byl jejich třetím synem123. Dne 2. listopadu 

roku 1851 v malošitbořské synagoze ve svých 39 letech124 vstoupil do manželství se 36 letou 

Sarou Bloch. Nevěsta byla dcerou Löbla Blocha z Milíkova. Nevěsty matka Ester rozená 

Geschmag, pocházející z Poběžovic125, se již jejího sňatku nedožila. Novomanžele oddal 

Jakob Kohn z Malé Šitboře126. Manželům Salomonovi a Sáře Buchsbaumovým se narodilo 

                                                 
119 Na náhrobku je uvedeno datum 15. kislev 633 malého počtu, což byla neděle 15. prosince roku 1872. 
120 Lungentuberculosis, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
121 Manželé Buchsbaumovi měli dále dva syny Nathana, Moisese a dceru Rachel. Abraham Buchsbaum byl 

obchodníkem se střižním zbožím a se svou rodinou bydlel v roce 1793 v Malé Šitboři v domě čp. 32. Boháček, 

J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, 

Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 63. 
122 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
123 Prvorozený syn Nathan se narodil 27. května 1808, druhý syn Bernard 4. května 1809, čtvrtý syn Moses se 

narodil 17. července 1814. Dcera Sabina se narodila 2. června 1817. NA Praha, HBMa 1157, Matrika 

narozených 1798–1840. 
124 V den sňatku bylo Salomonovi Buchsbaumovi 39 let a 5 měsíců. NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 

1840–1885. 
125 Ronsberg, NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 

     Ronsberg nebo také Ronsperg je německý název Poběžovic, města v okrese Domažlice v Plzeňském kraji. 
126 V záznamu je dál uveden krajský rabín Moses Sachs z Kynžvartu, který patrně Jakoba Kohna pověřil 

vykonáním svatebního obřadu a pak ho následně potvrdil. NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–

1885. 
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pět dětí, Amalie, Babeth, Albert, Herman a Jacob127. Na malošitbořském hřbitově lze nalézt 

jména příbuzných pana Salomona Buchsbauma na náhrobcích č. 23, 32, 44 a 69. 

 

     Dům čp. 50 v Malé Šitboři, kde se narodil a zemřel Salomon Buchsbaum, stával v jižní 

části obce naproti synagoze na stavební parcele č. 53. Dům měl celkovou rozlohu 40 sáhů 

čtverečních. V roce 1841 vlastnil toto stavení domkař Johann Komma. Na císařských otiscích 

z roku 1841 je dům uveden jako spalný. 

                                                 
127 Dcerka Amalie se narodila 5. listopadu roku 1852 v domě čp. 62. Druhá dcera Babeth se narodila 17. 

července roku 1855 v domě čp. 42. Prvorozený syn Albert se narodil 22. července roku 1857. Druhý syn Herman 

se narodil 1. července 1859. Třetí syn Jacob se narodil 5. března 1862. Všichni chlapci se narodili v Malé Šitboři 

v domě čp. 50. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 

     Syn Albert zemřel 27. ledna 1859 ve věku jednoho roku a šesti měsíců pravděpodobně na spálu (Härtiga 

Barnua). NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
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Náhrobek č. 21 – Aurelia Sichl 

 

′s r″dav ′u ′g ovyb l″in 
 

′l blrt 

n″p 

′m hivnehv hbvsx hsah 

laleb ′k tsa lenyrps hrps 
 

tma ykrdb hklh uism lkyz 

 

oyynil rtcb tqde hntn ovlsv 

hmyms hybhva hrykm lk 

oyns ′dkb htm yk hxvr htli 
 

htli htmsn rsyv jz hyrvinb 

 

 

h″bent oymvrml 

Odešla do svého světa v úterý 9. we-adaru 

roku 

632 malého počtu. 

Zde je uložena 

žena vážená a ctnostná, paní 

Šifra Šprincl, manželku váženého Becalela 

Sichla ze Šitboře. Kráčela cestami pravdy 

a pokoje, tajně rozdávala almužny chudým 

a byla milována všemi, co ji znali. 

Její duch se povznesl na nebesa, 

kdy ve svých čtyřiadvaceti letech 

dosud mladičká zemřela. Její čistá a ryzí 

duše vystoupala 

k výsostem. Buď její duše svázána ve 

svazku života. 

 

 

     Náhrobní kámen č. 21 je umístěn v páté řadě v západní části hřbitova. Stéla má rozměry 83 

× 56 × 11 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem a spodní se mírně rozšiřuje. 

Bilingvní text v hebrejštině a němčině je lemován po celém obvodu náhrobku jemnou mělkou 

linkou. Pod datací v hebrejštině obsahující den a měsíc úmrtí zesnulého jsou vyobrazeny 

abstraktní vlnky s rokem skonu a zkratkou „n″p“v hebrejštině. Náhrobní nápis je částečně 

narušen erozí kamene, jež znesnadňuje jeho četbu. 

 

     Mladá paní Aurelia Sichl skonala 19. března v 1 hodinu po poledni roku 1872128 v Malé 

Šitboři v domě čp. 49. Téhož dne bylo její zesnulé tělo ohledáno a potom 21. března 

pohřbeno. Ve svých 23 letech a 11 měsících zemřela pravděpodobně na úbytě129 . Doposud se 

nepodařilo zjistit příbuzenské vztahy Aurelie Sichl na základě informací obsažených 

v malošitbořských matrikách. Z úředního záznamu víme, že tato žena byla vdaná130 

 

     Dům čp. 49 v Malé Šitboři, kde zemřela Aurelia Sichl, stál v jižní části obce u synagogy na 

stavební parcele č. 59. Dům měl rozlohu 70 sáhů čtverečních. V roce 1841 tento dům vlastnil 

Salomon Pfefferkorn131, v té době byl dům ve výstavbě. Na císařských otiscích z roku 1841 je 

uveden jako spalný.

                                                 
128 Datum v matrice souhlasí s datem na náhrobku, 9. druhý adar 632 malého počtu bylo úterý 19. března 1872. 
129 V matrice zemřelých u příčiny úmrtí je napsáno pravděpodobně Abzehrung, i když právě písmeno „h“ není 

zcela rozpoznatelné. NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 

     Německé slovo Abzehrung znamená úbytě, tuberkulóza. Lutonský, B., Černý, J.: Latinsko – německý – český 

slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy, s. 11 a 200 
130 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
131 NA Praha, Sk 434, Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Kleinschüttüber 1841. 

     Uvádí se také jako Salomon Pfeffermann, NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde 

Kleinschüttüber, 1841. 
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Náhrobek č. 22 – Bejla Sichl 

 

hlyb ′m hivneh hsah vb hbeml taz 

u″p 

′qbm lkyz yvvl hk tsa 
 

oyyxh jrdb hklh hymy lk 

 

lkbv hyir lk oi htyh 

al hb vigb rsa hynvbei 

 

ovrml hli [k li hspn hrm 

b″lrt ba ′g htqde rks lbql 
 

q″pl 

h″bent 

Toto je náhrobek skromné ženy, paní 

Bejly. 

Zde je uložena, 

Manželka váženého Levviho Sikla z BK(?) 

Po všechny své dny se ubírala cestou 

života. 

Ke všem bližním laskavá a při všech 

souženích, která na ní dolehla, 

nikdy nezatrpkla. 

I proto se povznesla na Výsost, 

aby přijala odměnu za své cedakot. 3. avu 

632 

malého počtu. 

 

Buď její duše svázána ve svazku života.

 

 

     Náhrobní kámen č. 22 je umístěn v páté řadě v západní části hřbitova. Náhrobek má 

rozměry 87 × 54 × 16 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž zaujímá třetinu 

z celkové výšky kamene. Spodní část se mírně rozšiřuje. Hebrejský text je po celém obvodu 

kamene lemován úzkou mělkou linií. Šesticípá hvězda s hebrejskou zkratkou „u″p“ je 

vyobrazena v horní části oblouku mezi datací úmrtí zesnulého a samotným náhrobním textem. 

 

     Paní Bejla, manželka Levi Sichla, zemřela podle nápisu na náhrobku 3. avu 632 malého 

počtu, tedy ve středu 7. srpna 1872. V malošitbořské matrice zemřelých se podařilo nalézt 

Barbaru Sichl, která však zemřela 21. července roku 1871, a to byl podle židovského 

kalendáře pátek 3. avu roku 631 malého počtu. Pokud by se předpokládalo, že se při 

zhotovení náhrobního textu stala malá chyba v dataci, mohlo by se jednat o tu samou osobu. 

V dalších matrikách se zjistilo, že Barbara Sichl, jenž skonala 21. července v osm hodin ráno 

roku 1871132, byla manželkou Löwa Sichla. Do společného svazku manželského vstoupili 10. 

listopadu roku 1825. Ženich byl synem Mayera Sichla133 z Malé Šitboře z domu čp. 19. V den 

svatby byl stár 29 let. Nevěstě Barbaře, dceři Jonase Rossnera z Krásné Lípy134, bylo 30 let. 

Oddávajícím rabínem byl Isaak Pereles z Bečova135. Manželům Barbaře a Löwymu 

Sichlovým se rok a půl po jejich sňatku narodila 4. května 1827 dcerka Juditha, která byla 

pravděpodobně pojmenována podle své babičky136. Dívenka se narodila v domě čp. 17137. 

                                                 
132 Zemřela v Malé Šitboři v domě čp. 33. V den jejího skonu bylo její tělo ohledáno a 23. července pohřbeno. 

Paní Barbara Sichl zemřela ve věku 75 let na sešlost věkem (Altersschwach). NA Praha, HBMa 1166, Matrika 

zemřelých 1841–1895. 
133 Manželka Mayera Sichla se jmenovala Rebeka. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
134 V soupise židovských rodin z roku 1793 je v obci Krásná Lípa uveden obchodník se střižním zbořím Johann 

Rossner se svojí manželkou Judith, dcerou Sarou a vdovou Roßl Roßnerin. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., 

Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický 

kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 67 

     Pravděpodobně se jedná o tu samou osobu. 
135 Petschau, NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
136 Barbara, dcera Jonase a Judith Rossner z Krásné Lípy, NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–

1840. 
137 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
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V tomto domě se narodil dne 14. ledna 1830 syn Hermann138. Druhý syn Markus se narodil 

19. ledna 1834 v domě čp. 34139. 

 

     Dům čp. 33 v Malé Šitboři, kde zemřela paní Barbara Sichl, vlastnil v roce 1841 její 

manžel Löwi. Celková výměra domu činila 65 sáhů čtverečních a stál na stavební parcele č. 

33140. V obci se dům nacházel v jihozápadní části obce a na císařském otisku je označen jako 

spalný. 

                                                 
138 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

     Zemřel ve věku tří let 1. března 1833 v malošitbořském domě čp. 33. Příčinou jeho úmrtí byl pravděpodobně 

zánět pobřišnice (Darmentzündung). NA Praha, HBMa 1165, Matrika zemřelých 1799–1863. 

     Pod označením nemoci jako Darmentzündung se mohlo také jednat o zánět střevní, zánět tenkého i tlustého 

střeva. Lutonský, B., Černý, J.: Latinsko – německý – český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi 

souvisejících (nejen) pro genealogy, s. 41 
139 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
140 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
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Náhrobek č. 23 – Rosina Buchsbaum 

 

′l a″lrt tns [vyc z″u ′b ovy l″ni 
 

u″p 
hivnehv hbvsxh hsah 

[tnvhy h″k tsa leyyr ′m 
 

........ uism bb 

........ 

........ 

hysim oyms ......... 

h″bent 

Odešla do svého světa v pondělí 16. sivanu 

roku 631 malého počtu. 
 
Zde je uložena 

Žena vážená a ctnostná, 

paní Rejcl, manželka váženého pana 

Jehonatana 

 

………………………. 

………………. 

…………….. 

……… nebesa, její skutky 

Buď její duše svázána ve svazku života.

 

 

     Náhrobní kámen č. 23 se nalézá v páté řadě v západní části hřbitova. Náhrobek má 

rozměry 79 × 49 × 16 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem zasahujícím do jedné 

třetiny výšky kamene. Bilingvní text je po celém obvodu stély lemován úzkou jemnou linkou. 

V horní části se mezi datací zesnulého a samotným textem nachází abstraktní vlnité linie se 

zkratkou „n″p“ uprostřed. Náhrobní nápis částečně narušuje erozí kamene znesnadňující jeho 

četbu. 

 

     V malošitbořské matrice zemřelých byla nalezena Rosina Buchsbaum, která zemřela 4. 

června v šest hodin večer roku 1871 v Malé Šitboři v domě čp. 54. Následujícího dne byly její 

ostatky ohledány a 6. června pohřbeny. Vdova Rosina Buchsbaum zemřela ve věku 76 let141 . 

 

     Rosina Buchsbaum byla pravděpodobně manželkou Nathana Buchsbauma z Malé Šitboře. 

Do svazku manželského vstoupili 24. července roku 1818. Ženichovi Nathanovi bylo v té 

době 26 let, jeho otcem byl obchodník s tuzemským zbožím Abraham Buchsbaum142 

a pocházel z Malé Šitboře čp. 32. Nevěsta Rosina byla o rok mladší, jejími rodiči byli 

Joachim a Perl Greilovi z Částkova143. Oddávajícím rabínem byl Moses Pereles z Bečova144. 

Dne 1. května 1819 se jim v domě čp. 32 narodil syn Nachim. Druhý syn Albert se narodil 

15. května 1821. Dcerka Fronika se narodila 1. března roku 1823. Druhá dcera Barbara se 

narodila 5. dubna roku 1825. Třetí dcera Rösia se narodila 28. června 1827. Čtvrtá dcera Eva 

se narodila 24. února 1830. Pátá dcerka Barbara se narodila 26. srpna 1833. Šestou dceru, jež 

se narodila 12. ledna 1836, pojmenovali Paulina. Všechny děti se narodily v malošitbořském 

domě čp. 32145. 

     Tento dům čp. 32 stál v severozápadní části obce na stavební parcele č. 5. Celkový výměr 

stavby, která je na císařském otisku označená jako spalná, činil 60 sáhů čtverečních. 

                                                 
141 Příčina smrti nebyla doposud správně určena, jelikož v matrice je tento záznam téměř nečitelný. Matrika 

zemřelých, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
142 Manželka Abrahama Buchsbauma se jmenovala Eva. Nathan byl jejich druhorozený syn. Prvorozený syn se 

jmenoval Abraham, třetím synem byl Moises a jejich dcerka se jmenovala Rachel. Boháček, J., Hálek, J., 

Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, 

Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 63 
143 Schossenreit, NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 

     NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
144 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
145 Matrika narozených, NA Praha, HBMa 1157 
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Spolumajiteli tohoto domu v roce 1841 byli Abraham a Rosina Buchsbaumovi146. Také 

společně vlastnili přilehlou zahrádku na parcele č. 75, jež měla rozlohu 25 sáhů 

čtverečních147. 

 

     Dům čp. 54 v Malé Šitboři, kde vdova Rosina Buchsbaum zemřela, stál v severní části 

obce na stavební parcele č. 15 naproti obecnímu rybníku. Toto stavení vlastnil Josef Mayer. 

Celková rozloha domku byla 15 sáhů čtverečních148. K domu patřila i malá zahrada na parcele 

č. 71 o výměru 25 sáhů čtverečních149. V tomto domě zemřela 7. prosince 1890 její dcera 

Veronika Pfefferkornová, jejíž jméno se nachází na náhrobku č. 3. 

                                                 
146 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
147 NA Praha, Sk 434, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
148 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
149 NA Praha, Sk 434, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
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Náhrobek č. 24 – Babette Glaser 

 

trupn rzalg hsm ′r tsa hyb trm 

′l v″lrt [vsx ′g 
 

u″p 
hkvm htyh hsah ayh 

lkb oyns xl jsm br /yylh/ tb 

 

hxub oyhlab htrm al taz 

 

[vyev vb htvqt htsv hrevyb 

 

gnittv htvkzl dvmiy hz 

 

h″bent jlmh ypvyb 
 

 

Hier ruhet 

Babette Glaser 

Nach 39 Jahre bares 

Leidens. Wurde 66 Jahre alt 

Friede ihrer Asche 

 

Paní Bija, manželka pana 

Mošeho Glasera, zemřela 

3. chešvanu 636 malého počtu 

 

Zde je uložena, 

tato žena ve svém životě soužena 

chorobami neuvěřitelných 38 let, 

a při tom nikdy na Hospodina si 

nepostěžovala, 

důvěřovala ve svého stvořitele a vkládala 

v něj veškerou naději. 

Památník tento vztyčen byl pro její 

zásluhy, protože 

se pokochá krásou královskou. Buď její 

duše svázána ve svazku života. 

 

Zde odpočívá 

Babette Glaser 

Po 39 letech strašlivého 

utrpení. Dožila se 66 let. 

Pokoj jejímu popelu.

 

     Náhrobní kámen č. 24 je umístěn uprostřed páté řady v západní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 85 × 48,5 × 13 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž zasahuje do 

jedné třetiny výšky kamene. Spodní část se mírně rozšiřuje. Bilingvní text je po celém obvodu 

kamene lemován úzkou mělkou linkou. Eroze kamene na některých jeho částech znesnadňuje 

četbu nápisu. 

 

     Paní Barbara Glaser zemřela 1. listopadu v šest hodin ráno roku 1875150 v Malé Šitboři 

v domě čp. 57. Následujícího dne bylo její zesnulé tělo ohledáno a také pohřbeno ve čtyři 

hodiny odpoledne. Ve věku 65 let zemřela pravděpodobně na vředovou nemoc žaludku151. 

 

     Paní Barbara Glaser byla vdovou po Mosesovi Glaserovi152. Do společného svazku 

manželského vstoupili dne 15. ledna 1850 v malošitbořské synagoze. Ženich Moses pocházel 

z Malé Šitboře a byl druhorozeným synem familianta Nephtaliho Glasera a jeho ženy 

Dorothey153 z domu čp. 45. V den sňatku byl stár 38 let a 8 měsíců. Nevěsta Barbara 

pocházela z Drmoulu jako manželská dcera familianta Nathana Östreichera154 a jeho 

                                                 
150 Datum v matrice souhlasí s datem na náhrobku, 3. morchešvan 636 malého počtu bylo pondělí 1. listopadu 

roku 1875. 
151 Magenengeschwürtung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
152 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
153 Dorothea Glaser, rozená Pfefferkorn, pocházela z Malé Šitboře z domu čp. 44. NA Praha, HBMa 1163, 

Matrika oddaných 1840–1885. 
154 V den sňatku již nebyl naživu. NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 

     Zřejmě se jednalo o prvorozeného syna Berra Östreichera a jeho ženy Marthy z Drmoulu, jenž je v soupise 

židovských rodin uveden jako Nephtalli. Zmínění manželé žili v roce 1793 v Drmoulu v domě čp. 5 ještě se 
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manželky Anny155, kteří žili v drmoulském domě čp. 7. V den svatby bylo nevěstě 39 let. 

Manželům Mosesovi a Barbaře Glaserovým se dne 9. ledna 1851 v domě čp. 44 narodila 

dcera Emilie156. Z dochovaných matrik se podařilo zjistit, že tito manželé měli také syna 

Daniela157, který byl pravděpodobně nazýván Becalel, jak je uvedeno na náhrobku č. 29 pana 

Mosese Glasera. Pan Daniel Glaser zastával v obce funkci matrikáře158. Doposud se však 

nepodařilo zjistit, kdy se narodil, ani kdy se oženil s Julií Lowy. Manželství Barbary a Mosese 

Glasera bylo pravděpodobně neblaze ovlivněno zdravotním stavem paní Barbary, jak je 

zmíněno na náhrobku. Dosud se ale neví, o jaké neduhy se jednalo. 

 

     Dům čp. 57 v Malé Šitboři, kde zemřela paní Barbara Glaser, se nacházel v jižní části obce 

a stál na stavební parcele č. 49. Tento objekt patřil v roce 1841 panu Nathanovi Weslovi a 

jeho celková výměra činila 55 sáhů čtverečních159. Na císařském otisku je označen jako 

nespalný. 

 

     Malošitbořský dům čp. 44, kde se narodila dcera Emilie a žil dříve Moses Glaser, stál 

v jižní části obce na stavební parcele č. 44160. Celkový výměr stavení byl 60 sáhů čtverečních. 

Vlastníkem byl Samuel Glaser161, kterému patřila i přilehlá zahrádka na pozemku č. 15 o 

rozměrech 90 sáhů čtverečních162. Dům je na císařském otisku uveden jako spalný. 

                                                                                                                                                         
svými dalšími dětmi, Isackem, Moyßesem, Annou a Rachel. Pan Berr Östreicher obchodoval se střižním zbožím. 

Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M.: Soupis židovských rodin 

v Čechách z roku 1793 IV., Státní ústřední archiv v Praze 2004, s. 209 
155 Anna Östreicher, rozená Jaiteles, pocházející z Drmoulu z domu čp. 7. NA Praha, HBMa 1163, Matrika 

oddaných 1840–1885. 

     Pravděpodobně se jednalo o druhou dceru Benjamina Jaidlase a jeho ženy Rebeky, kteří žili v roce 1793 

v Drmoulu v domě čp. 7. Tito manželé měli pět dětí, syna Davita a dcery Ester, Annu, Libuschy a Rösletz. Pan 

Benjamin Jaidlas byl obchodníkem. Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, 

M.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 IV., Státní ústřední archiv v Praze 2004, s. 210 
156 Zemřela 26. září roku 1861 ve věku 10 let a 3 měsíců na úplavici (Dysenterie). NA Praha, HBMa 1166, 

Matrika zemřelých 1841–1895. 

     Viz náhrobní kámen č. 54.  
157 Manžel paní Julie Glaser uvedené na náhrobku č. 11. Manželství Daniela a Julie Glaser je uvedeno 

v malošitbořské matrice při narození jejich potomků. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
158 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
159 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
160 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
161 Samuel a Nephtaly Glaserovi byli synové Meyra Glasera. NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–

1839. 

     Tedy Moses Glaser byl synovcem Samuela Glasera. 
162 NA Praha, Sk 434, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
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Náhrobek č. 25 – Barbara Pick 

 

q″pl d″rt ........... 

n″p 
hmylb hivnehv hbvsx hsah 

lk hklh qyp ovls tsa 

′kl txknbv htqdeb mmy 
 

lbql ovrml htmsn htli 

 

di rbqb xvntv hrks 

 

oymlvi yx hrrviys 

h″bent 
 

Barbara Pick 

 

……. 604 malého počtu. 

Zde je uložena 
 
žena vážená a řádná Blima, 

manželka Šloma Picka. Celý život 

kráčela po spravedlnosti a bezúhonnosti 

srdce. 

Její duše se povznesla výše, aby přijala 

 

svou odměnu a odpočine ve svém hrobě 

 

až do chvíle, až ji probudí Živý světů 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

Barbara Pick

 

     Náhrobek č. 25 je umístěn v páté řadě v západní části hřbitova. Stéla má i s podstavcem 

rozměry 101 ×  45,5 × 12 × centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, který zasahuje do 

jedné třetiny kamene. Mezi hebrejskou datací úmrtí zesnulé a samotným náhrobním textem je 

vyobrazena kruhová ratolest se zkratkou „n″p“. Bilingvní text po celém obvodu kamene 

lemuje úzkou mělkou linkou. Tato ozdobná linie je také kolem jména zesnulé napsané 

latinkou na podstavci náhrobku. Náhrobní nápis je narušen erozí kamene, jež znesnadňuje 

jeho četbu. 

 

     Paní Barbara Pick zemřela podle malošitbořské matriky 2. dubna v 1 hodinu odpoledne 

roku 1874 ve Františkových Lázních v domě čp. 72163. Vdova Barbara Pick skonala ve věku 

87 let na sešlost věkem164. 

 

     Paní Barbara Pick byla pravděpodobně manželkou Salomona Picka, jak je uvedeno na 

náhrobku. V malošitbořské matrice se nachází záznam o sňatku Salomona Picka a Barbary 

Pfeffer, který se odehrál 14. ledna 1850 v místní synagoze. Oddávajícím rabínem byl Mose 

Sachs z Lázní Kynžvart. Ženich Salomon byl manželským synem Joachima Picka165 a jeho 

ženy Eva166. V té době bylo Salomonovi Pickovi 76 let a 6 měsíců a byl hlášen v Malé Šitboři 

v domě čp. 52. Nevěsta Barbara byla manželskou dcerou Isaka Pfeffer167 a jeho ženy Rosie, 

rozené Spiegl z Lomničky168. Do svazku manželského vstupovala ve věku 57 let. V době 

                                                 
163 V tomto domě byla i úředně hlášená. NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
164 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
165 „…aus Obendorf Amt Rothenhaus Satzen Kreises …“, NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–

1885. 
166 „…aus Masoly Amt Chudenitz Klattauen Kreises…“ NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
167 Pocházel z Lomničky (Steingrüb). NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 

     Isak Pfeffer je uveden spolu se svojí manželkou Sarou a dcerami Ester, Leou, Sarou a Blumou v soupise 

židovských rodin z roku 1793. Byl obchodníkem a bydlel se svojí rodinou ve Wallhofu, který spadal pod 

Lomničku. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 

I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 81 
168 NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
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svatby žila v Malé Šitboři v domě čp. 52. Manžel paní Barbary, Salomon Pick169, zemřel 16. 

května v 11 hodin večer roku 1859 v Malé Šitboři v domě čp. 49. Ve věku 92 let podlehl 

ochrnutí plic170. 

 

     Dům čp. 52, kde Barbara Pick a její manžel Salomon žili před svatbou, stál v jihozápadní 

části obce na stavební parcele č. 56. Celkový výměr tohoto domu činil 35 sáhů čtverečních. 

Vlastníkem domu byl v roce 1841 Samuel Hirschhorn171, kterému patřila i přilehlá zahrádka 

na parcele č. 18172, jejíž rozměry byly 25 sáhů čtverečních. Toto stavení je na císařském 

otisku označené jako spalné. 

 

     Dům čp. 49, kde zemřel Salomon Pick a byl asi domovem manželů Pickových, stál v jižní 

části obce u synagogy na stavební parcele č. 59. Dům měl rozlohu 70 sáhů čtverečních. 

V roce 1841 tento dům vlastnil Salomon Pfefferkorn173, v té době byl dům ve výstavbě. Na 

císařských otiscích z roku 1841 je uveden jako spalný. 

 

     Na náhrobku č. 25 jsou uvedena jména manželů Barbary (Blimy) a Šloma Pickových, 

které se pravděpodobně podařilo nalézt v matrikách, jak prokazují zde uvedené informace. 

V těch, jak je patrné, však nesouhlasí údaje o jejich stáří174. Mohl by to být i aspekt, který 

může vyvracet hypotézu, že se nejedná o hledaný manželský pár. Tyto nepřesnosti však 

nejsou ojedinělé a v mnoha záznamech starých židovských matrik se nalézají. Chyby mohly 

být způsobené matrikářem přítomným u zápisu nebo matrikářem, který prováděl kopie těchto 

údajů. Také nesprávné stáří mohlo být nahlášeno samotnými osobami, o nichž je daný zápis 

v matrice. Chybný věk také mohli nahlásit příbuzní či pozůstalí osoby zmíněné v úředním 

spise. 

                                                                                                                                                         
     V soupise židovských rodin z roku 1793 je uvedeno u Isaka Pfeffera, že jeho manželka se jmenovala Sara. 

Nelze vyloučit, že se jednalo o tu samou osobu, nebo také, že v soupise je uvedena jeho jiná manželka.  
169 V matrice je uvedeno, že byl manželem Blumy Pick. NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
170 Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
171 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
172 NA Praha, Sk 434, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
173 NA Praha, Sk 434, Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Kleinschüttüber 1841. 

Uvádí se také jako Salomon Pfeffermann, NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde 

Kleinschüttüber, 1841. 
174 Paní Barbara Pick zemřela 2. dubna 1874 ve věku 87 let, měla se tedy narodit kolem roku 1787. Při sňatku 

14. ledna 1850 je u nevěsty Barbary Pfeffer uvedeno stáří 57 let, to znamená, že její narození lze předpokládat 

kolem roku 1793. Rozdíl je tedy šest let. Pan Salomon Pick zemřel 16. května 1859 ve věku 92 let, narodil se 

tedy asi kolem roku 1767. V den svatby 14. ledna 1850 se uvádí u ženicha Salomona Picka stáří 76 let a 6 

měsíců, měl se tedy narodit na konci roku 1773. Opět zde, jako u nevěsty, je rozdíl 6 let. 
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Náhrobek č. 26 – Ester Schneider 

 

q″pl k″rt tns rda ′g ′a ovyb 

u″p 
tsa rtca trm hivneh hsah 

......... ridyyns [vims ′r 
.............. 

................ 

V pondělí 3. adaru roku 620 malého počtu. 

Zde je uložena 

žena řádná, paní Ester, manželka 

pana Šimeona Schneidera ……… 

………… 

…………

 

 

     

     Náhrobek č. 26 se nachází v páté řadě v západní části hřbitova, jeho líc je v bezprostřední 

blízkosti kmene stromu. Stéla o rozměrech 68 × 55 × 15 centimetrů je zakončena obloukem, 

jenž zasahuje do jedné čtvrtiny kamene. Celý obvod náhrobku je lemován mělkou úzkou linií. 

Text je téměř narušen erozí kamene, jež neumožňuje jeho četbu. 

 

    Paní Ester, manželka Šimeona Schneidera, která zemřela 3. adaru 620 malého počtu, tedy 

v pondělí 26. února 1860, nebyla doposud nalezena v matrikách zemřelých Malé Šitboře ani 

Milíkova. 
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Náhrobek č. 27 – Šimenon Schneider 

 

u″p 
ridyns qxey [b [vims 

g″k vmlvil jlh ot sya 
 

q″pl l″rt [cyn h″k rbqnv 

h″bent 
 

 

Zde je uložen 

Šimeon, syn Jicchaka Schneidera, 
 
muž bezúhonný (1), odešel do svého světa 

23. 

a pohřben byl 25. nisanu 630 malého počtu. 
 
Buď jeho duše svázána ve svazku života.

 

     Náhrobek č. 27 se nachází v páté řadě v západní části hřbitova. Náhrobní kámen má 

rozměry 42 × 47 × 10 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem, jenž tvoří polovinu 

náhrobku. Pod obloukem se nachází již téměř neznatelné vyobrazení ratolesti. Po celém 

obvodu lemuje u krajů kámen úzká mělká linka. Text přes narušení erozí kamene je doposud 

celý čitelný. 

 

     Pan Šimeon Schneider, jehož otec se jmenoval Jicchak, zemřel 23. nisanu 623 malého 

počtu, tedy 24. dubna 1875175, nebyl doposud nalezen v matrikách zemřelých Malé Šitboře ani 

Milíkova. Snad by se mohlo jednat o manžela paní Ester Schneider, jež je zmíněna na 

náhrobku č. 26, ale prozatím se tuto hypotézu nepodařilo uspokojivě prokázat. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Job 1:8 „I řekl Hospodin Satanovi: Spatřil-lis lužebníka mého Joba, že není jemu rovného 

na zemi, a že jest muž sprostný a upřímý, bojící se Boha a varující se zlého.“176 „Hospodin se 

satana zeptal: ,Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to 

muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“177 

                                                 
175 Pohřben byl 25. nisanu 630 malého počtu, tedy 26. dubna 1870. 
176 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
177 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 28 – Pessl Simon 

 

′l b″lrt [cyn ′d hrupn 

u″p 
trm hvniehv hbvsxh hsah 

[amyc byl hsm ′r tsa lcip 
hnvbtbv hmxkb hxtp hyp 

hlptbv hqdeb hdvim hqci 

hbhabv [verb oybvakm hlbc 

 

; hyrykmv hydlyv hlib lbal 

hysimb htyb tvyqnv tvkz 

 

hyrbd oyinb tmav rsvy 

 

[kl jrvbt lhab oysnm 

 

hrvre hyht [di [gb hspn 

h″bent 
 

Pessl Simon 

gest. 12. April 1872 

 

Zemřela 4. nisanu 632 malého počtu. 

Zde je uložena 

žena vážená a řádná, paní 

Pesl, manželka pana Mošeho Lejba Simona. 

Svá ústa otevírala v moudré prozíravosti, 

pilně se věnovala charitě a modlitbě, 

odevzdaně a s láskou snášela všechny rány 

(bolesti), 

k veliké lítosti manžela, dětí a známých. 

Dělala všechno pro důstojnou bezúhonnost 

své domácnosti, 

a její laskavá slova byla vždy pravdivá a 

upřímná 

Požehnaná mezi ženami ve stáncích (1) 

a proto 

bude její duše vevázána do zahrady Eden. 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

Pessl Simon 

zemřela 12. dubna 1872

     Náhrobek č. 28 se nachází v páté řadě v západní části hřbitova. Náhrobní kámen má 

rozměry 130 × 50 × 11,5 centimetrů. Horní část je uprostřed zakončena obloukem, jenž je na 

lícní straně ozdoben rostlinným motivem. Po jeho stranách jsou oblé výstupky s reliéfními 

vlnovkami. Horní a spodní část je oddělena prolamovanou římsou. Hebrejský text je vytesán do 

odlišného kamene šedé barvy, jenž je vsazen uprostřed do samotného náhrobku. Ve spodní 

části, jež se mírně rozšiřuje, je vytesán německý text se zlatavým vybarvením. Vedle náhrobku 

se nalézá podstavec č. 1, jenž je poslední v páté řadě a od severní zdi je vzdálen půl metru. 

 

     Paní Pessl Simon, manželka Mošeho Lejba Simona, která zemřela 12. dubna roku 1872178, 

nebyla doposud nalezena v matrikách zemřelých Malé Šitboře ani Milíkova. V malošitbořské 

matrice zemřelých se ale podařilo nalézt Moše Lejba Simona, pravděpodobně manžela paní 

Pessl, který zemřel 4. prosince ve dvě hodiny ráno roku 1894 v domě čp. 58 v Kozolupech179. 

Vdovec Moses Lejb Simon skonal ve věku 86 let na sešlost věkem180. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Soudců 5:24 „Požehnaná buď nad jiné ženy Jáhel, manželka Hebera Cinejského, nad ženy 

ve stáncích bydlící buď požehnaná.“181 „Požehnaná buď nad jiné ženy, Jáel, žena Kénijce 

Chebera, nad jiné ženy ve stanech buď požehnána!“182

                                                 
178 Datumy v hebrejštině a v německém jazyce souhlasí, 4. nisan 632 malého počtu byl pátek 12. dubna 1872.  
179 Pravděpodobně se jedná o Horní Kozolupy (Gossolup) v okrese Tachov. V tomto domě byl úředně hlášen 

trvalým pobytem. Matrika zemřelých, NA Praha, HBMa 1166 
180 Alterswäche, Matrika zemřelých, NA Praha, HBMa 1166 
181 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
182 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 29 – Moses Glaser 

 

rizalg sryh ′r [b hsm ′h 

′l a″lrt tbu ′h ′d rupn 

p″n 
 

vtsa rsak oyirv uim vyh vymy 

hyhv yvd sri li tluvm htyh 

 

rvks dvbilv lulul xrkvm 

 

vtybl fru fcal hnsb hns 

 

hz [vye vl beh laleb br vnb 

 

jvtb tyrasv os vl tvyh [iml 

 

tvzxl hkzy vytvba trbq 

h″bent ′h oivnb 
 

 

 

Vážený Moše, syn pana Hirše Glasera, 

zemřel ve středu 5. tevetu 631 malého 

počtu. 

Zde je uložen. 

Jeho dny nebyly početné a ne příliš dobré, 

protože jeho žena byla upoutána na 

nemocenské lůžko, 

proto byl nucen trmácet se a nechat se 

najímat za mzdu 

léta a léta, aby platil prostředky na 

domácnost. 

Jeho syn Becalel zbudoval tento pomníček, 

aby se na něj nezapomnělo 

a aby měl mezi hroby svých předků stejný 

 

podíl a byl hoden patřit 

na nádheru Vznešeného. Buď jeho duše 

svázána ve svazku života.

     Náhrobek č. 29 je umístěn v šesté řadě v západní části hřbitova. Náhrobní kámen o 

rozměrech 81 × 48,5 × 12 centimetrů je zakončen obloukem, jenž zasahuje do jedné čtvrtiny 

kamene. Náhrobek je po svém obvodě lemován úzkou reliéfní obrubou. Hebrejský text je 

částečně narušen erozí kamene, která znesnadňuje jeho četbu. 

 

     Pan Mose Glaser podle malošitbořské matriky zemřel 12. prosince v osm hodin večer roku 

1871183 v malošitbořském domě čp. 57. Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány a 

pohřbeny 14. prosince. Ve věku 60 let a 9 měsíců podlehl tuberkulóze184. 

 

     Pan Mose Glaser se narodil v 10. června roku 1811 v Malé Šitboři v domě čp. 48 rodičům 

Nephtalymu a Dorothě Glaserovým. Otec Nephtaly byl synem Mayera Glasera a jeho 

manželky Judith. Matka Dorothea byla dcerou Abrahama a Margarethy Pfefferkorn185. Ve věku 

necelých 39 let186 pojal 15. ledna 1850 v malošitbořské synagoze za manželku 39 letou Barbaru 

Östreicher, dceru již zemřelého familianta Nathana Östreichera a jeho manželky Anny z domu 

čp. 7 v Drmoulu187. Další informace viz náhrobek č. 24 Barbary (Babette) Glaser. 

 

                                                 
183 Datum v matrice nesouhlasí s datem na náhrobku o jeden rok. Datum v hebrejštině na náhrobním kameni 

uvádí, že pan Moses Glaser skonal 5. tevetu 631 malého počtu, tedy ve čtvrtek 29. prosince 1870. Datum 

v matrice 12. prosinec 1871 je podle hebrejského kalendáře úterý 29. kislevu 632 malého počtu.  
184 Lungentuberculose, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
185 Manželé Abraham Pfefferkorn a Martha jsou uvedeny se svými pěti dětmi v soupisu židovských rodin z roku 

1793. Mezi čtyřmi syny, kteří se jmenovali Moises, Salomon, Kopelmann a Lukas, je uvedena jediná dcera 

Dorothea. Jedná se pravděpodobně o pozdější choť pana Nathana Glasera. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., 

Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický 

kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 62–3  
186 V den svatby mu bylo podle matriky 38 let a 8 měsíců. Matrika oddaných, NA Praha, HBMa 1163, Matrika 

oddaných 1840–1885. 
187 NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
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     Vzhledem k nesouladu v datu úmrtí Mosese Glasera na náhrobním kameni a zaznamenaným 

v malošitbořské matrice zemřelých lze zpochybnit hypotézu, že by se mohlo jednat o tutéž 

osobu. Z praxe je však známo, že se mohla udělat chyba, jak při zápisu do matriky nebo opisu 

daného údaje, tak i při zhotovení náhrobního kamene. Malá nepřesnost lze nalézt u Mosese 

Glasera i při uvedení jeho stáří v matričních zápisech, ale tam se jedná nanejvýš jen o rozdíl tří 

měsíců188. 

                                                 
188 Pan Moses Glaser zemřel 12. prosince 1871 ve věku 60 let a 9 měsíců, to znamená, že se měl narodit v březnu 

1811. On se ale narodil až 10. června 1811, v den jeho skonu mu bylo tedy jen 60 let a 6 měsíců. Nepřesné určení 

jeho stáří je také při uvedení stáří při sňatku, kde je 15. ledna 1850 uveden věk 38 let a 8 měsíců, mělo mu být 

podle data jeho narození o měsíc méně. Tato nepřesnost se dá vysvětlit odlišným chápáním času v judaismu a 

křesťanství. 
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Náhrobek č. 30 – Abraham a Barbara Wesslovi 

 

pravá strana náhrobku: 

 

hr brib ny 

/gkrt/ q″pl 
′m hsa hbem taz 

la hpcan hlyyp oyrm 

ssv oyibs tb hmi 

bvu osb hns 

h″bent 

Předvečer Roš hašana 

malého počtu /623/ 

Tento náhrobek ženy, paní 

Miriam Faile, byla připojena 

ke svému lidu ve věku 76 let 

a byla v dobrém jménu. 

Buď její duše svázána ve svazku života

. 

 

levá strana náhrobku: 

 

........... 

........... 

xcp brib 

gkrt /qpl/ 

rms otv [qz sya [mun hp 

 

 ............./  h tvem 

………….. 

………. 

V předvečer pesachu 

/malého počtu/ 623 

Zde je uložen muž starý a dbalý 

příkazů Hospodinových ……..

 

 

     Dvoj náhrobek č. 30 se nachází v šesté řadě v západní části hřbitova. Dvojitá stéla má 

rozměry i s podstavcem 107 × 57 × 13 centimetrů. Náhrobní kámen je znázorněn jako desky 

s desaterem, jehož horní část je zakončena dvěma oblouky s malými plošky po stranách. 

Náhrobní text je značně narušen erozí kamene, proto je jeho četba téměř nemožná. 

 

     Tento náhrobní kámen byl věnován památce manželů Wesslových z Malé Šitboře, kteří 

skonali v roce 1863. Pan Abraham Wessl189 zemřel 2. dubna ve tři hodiny večer roku 1863190 

v domě čp. 37 v Malé Šitboři. Následujícího dne 3. dubna byly jeho ostatky ohledány a také 

pohřbeny. Ve věku 83 podlehl nemoci zvané vodnatelnost191. Manželka Barbara Wessl192 

skonala 12. září v osm hodin ráno roku 1863193 ve stejném domě jako její manžel. 

Následujícího dne 13. srpna bylo její zesnulé tělo ohledáno a také pohřbeno. Příčinou jejího 

skonu ve věku 78 let byla též vodnatelnost194. 

 

                                                 
189 V matrice se uvádí, že byl manželem paní Barbary Wessl. NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–

1895. 
190 Datum úmrtí na náhrobku nesouhlasí s údajem v matrice o jeden den, 2. duben roku 1863 byl čtvrtek 13. nisanu 

623 malého počtu. Předvečer svátku Pesach byl v pátek 14. nisanu 623 malého počtu, tedy 3. dubna 1863. 
191 Wassersucht, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
192 V matrice se uvádí, že byla vdovou po Abrahamovi Wesslovi. NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 

1841–1895. 
193 Datum skonu paní Barbary na náhrobním kameni nesouhlasí o jeden den se zápisem v matrice, protože 12. září 

1863 byla sobota 28. elulu 623 malého počtu a předvečer svátku Roš Hašana byl v neděli 13. září 1863, tedy 29. 

elulu 623 malého počtu. 
194 Wassersucht, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
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     Společnou cestu životem tento manželský pár započal 7. srpna roku 1804, když je oddal 

rabín Moses Dattelzweig z Kynšperku nad Ohří195. Ženich Abraham Wessl pocházel z domu 

čp. 73 v Malé Šitboři, kde společně žil s rodiči Löblem a Annou. V den svatby byl stár 22 let. 

Nevěsta Barbara pocházela ze stejné obce jako její nastávající. Její rodiče Abraham a Eva 

Buchsbaumovi žili v domě čp. 32196. Barbaře Buchsbaumové v době sňatku bylo 18 let197. O 

rok později se mladým novomanželům narodil 24. srpna 1805 syn Nathan. Dcerka Charlotte se 

narodila 10. července 1808. Druhý syn Emanuel přišel na svět 6. listopadu roku 1811. Třetí syn 

Heinrich se narodil 19. listopadu 1816. Pátým dítětem Barbary a Nathana Wesslových byla 

dcera Anna, která se narodila 29. října 1819. Všechna dítka se narodila v domě čp. 37 v Malé 

Šitboři. 

 

     Dům čp. 37 v Malé Šitboři, kde žili a zemřeli manželé Wesslovi, stál v jihovýchodním cípu 

obce naproti místní synagoze na stavební parcele č. 48. Celková výměra tohoto objektu činila 

45 sáhů čtverečních. Vlastníkem domu byl v roce 1841 Abraham Wessl, kterému patřila i 

přilehlá zahrádka na parcele č. 11198, jejíž rozloha byla 25 sáhů čtverečních199. 

                                                 
195 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
196 Manželé Abraham a Eva Buchsbaumovi jsou uvedeni společně se svými čtyřmi dětmi v soupise židovských 

rodin z roku 1793. Pan Abraham se živil jako obchodník s domácím zbožím. Se svou ženou měl podle soupisu tři 

chlapce, Abrahama, Nathana a Moisese, a také jednu dceru Rachel. V seznamu není zmíněna dcera Barbara, jež se 

měla podle matrik oddaných a zemřelých narodit v roce 1785 nebo 1786. Proto je možné, že by v něm mohla být 

z jakýkoliv příčiny být uvedena právě jako Rachel. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis 

židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední 

archiv v Praze 2002, s. 63  
197 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
198 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
199 NA Praha, Sk 434, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
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Náhrobek č. 31 – nečitelný 

 

pravá strana náhrobku: 

 

......................... 

u″p 
............ hsah 

.................... 

.................... 

.................. 

................. 

................. 

h″bent 
 

…………… 

Zde je uložena 

žena ………… 

………………. 

……………….. 

………………. 

………………. 

………………. 

Buď její duše svázána ve svazu života.

 

levá strana náhrobku: 

 

.......................... 

u″p 
................ hsah 

.................. 

.................... 

.................... 

.................... 

..................... 

 

………………… 

Zde je uložena 

žena ………… 

………………. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

………………..

 

pravá strana náhrobku: 

 

............ sanft! ………… klid!

 

 

     Náhrobní kámen č. 31 se nalézá v šesté řadě v západní části hřbitova. Tento dvojnáhrobek, 

znázorňující desky úmluvy, má rozměry 89 × 60,5 × 11 centimetrů. Horní část je zakončena 

dvěma oblouky. Desky s desaterem s hebrejským textem jsou lemovány úzkou mělkou linií. Ve 

spodní části náhrobku, jenž se mírně rozšiřuje, se nachází německý nápis, který je také kolem 

dokola lemován úzkou mělkou linkou. Text v němčině i hebrejštině je značně narušen erozí 

kamene, jež jej činí téměř nečitelným. 
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Náhrobek č. 32 – Juditha Buchsbaum 

 

n″p 

llhtt ayh ′h tary hsa 
 

trm hbvsx hsah ayh 

oyvkckvb hsm br tsa luy 

ovyb trupn ................. 

q″pl l″rt zvmt ′u q″s 
 

h″bent 
 

................... 

.......... Buchsbaum 

 

Zde je uložena 

Žena bohabojná, blahořečená (zaslouží 

chválu) (1) 

žena vážená, paní 

Jitl, manželka pana Mošeho Buchsbauma. 

…………. Zemřela v den 

svatého šabatu 9. tamuzu 630 malého 

počtu. 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

……………. 

……….. Buchsbaum

 

     Náhrobní kámen č. 32 se nachází v šesté řadě v západní části hřbitova. Stéla má rozměry 82 

× 58,5 × 15 centimetrů. Horní část je zakončena vlnitým obloukem s malou trojúhelníkovou 

špicí uprostřed a s mírným skosením po stranách. Úzká jemná linie lemuje náhrobek po celém 

jeho obvodu. Bilingvní text je značně narušen erozí kamene, a proto je téměř nečitelný. Na 

některých písmenech je stále patrná černá barva. 

 

     Vdova Juditha Buchsbaum zemřela 9. července v jednu hodinu po poledni roku 1870200 

v Sokolově. Dva dny poté 11. července byly její ostatky ohledány a pohřbeny. Skonala ve věku 

70 let a za příčinu jejího úmrtí byla určena sešlost věkem201. 

 

      Paní byla pravděpodobně manželkou Mosese Buchsbauma, který pocházel z Malé Šitboře. 

V malošitbořské matrice byl nalezen záznam jejich sňatku, ke kterému došlo 14. března roku 

1826. Ženich Mosese Buchsbaum se oženil ve svých 35 letech s šestadvacetiletou Judithou 

Abeles. Moses byl třetím synem Abrahama Buchsbauma a jeho ženy Evy202. Tou dobou byl 

úředně hlášen v malošitbořském domě čp. 51203. Nevěsta Juditha byla dcerou Jonase Abelese a 

jeho ženy Rosiny z Nového Sedliště204. Svatba se asi uskutečnila v Novém Sedlišti, jak vyplývá 

z poznámky v matrice. Slavnostní obřad provedl místní rabín Kallman Bandiner205. Manželům 

Judithě a Mosesovi Buchsbaumovým se 17. ledna 1827 narodila v domě čp. 51 dcerka 

Charlote. V domě čp. 49 se 21. srpna roku 1828 narodil syn Jonas. Druhý syn Abraham se 

narodil 15. prosince 1830 v domě čp. 53. Třetí syn Isak se narodil 27. května 1832 

v malošitbořském domě čp. 53. Dcera Adelheit přišla na svět 9. července 1833 v domě čp. 50. 

Syn Adam se narodil 18. listopadu roku 1836 v domě čp. 4 v Malé Šitboři. Dne 8. října 1838 

v domě čp. 50 se narodil syn Salomon206. 

                                                 
200 Datum v hebrejštině na náhrobku nesouhlasí s datem v matrice o jeden den, 9. tamuz roku 630 malého počtu 

byl pátek 8. červenece.  
201 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
202 Manželé Abraham a Eva Buchsbaumovi jsou uvedeni soupise židovských rodin z roku 1793. Dále viz 

poznámku pod čarou č. 128 
203 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
204 Neuzetlisch, NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 

     NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
205 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
206 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
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     Pan Moses Buchsbaum207, manžel paní Judith, zemřel 8. září roku 1847 v Temešváru v 

Maďarsku208. Úředně byl bydlištěm evidován v Malé Šitboři v domě čp. 52. Ve věku 56 let 

skonal na mozkové krvácení209. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Přísloví 31:30 – „Oklamavatelná jest příjemnost a marná krása; žena, kteráž se bojí 

Hospodina, tať chválena bude.“ 210 „Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí 

Hospodina, dojde chvály.“211 

                                                 
207 V matrice zemřelých u jeho jména je napsáno, že byl synem Abrahama a Evy Buchsbaumových z domu čp. 32 

v Malé Šitboři. NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
208 Temeswar in Ungarn. Tamější pověřený úřad ohledal ostatky Mosese Buchsbauma vyhotovil záznam o jeho 

úmrtí 10. září 1847. NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
209 Schlagfluss, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
210 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
211 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 33 – Lejla Schneider 

 

n″p 
hryskh hsah 

........ dvcxv hivneh 

tsa hlyyl trm 

′gyulym rdyyns lsrh 
ovyb hmlvil jlh 

p″l z″urt tivbs ′d ′b 

h″bent ; oymy ibsv hnqz 
 

tvnqde ras oi 

c″a [di [gbs 
 

 

 

Zde je uložena 

žena správná, 

ctnostná a zbožná …….., 

paní Lejla, manželka 

Hiršla Schneidera z Milíkova. 

Odešla do svého světa 

v pondělí 4. den Šavuot 616 malého počtu. 

V koruně šedin a syta dní(1). Buď její duše 

svázána ve svazku života. 

společně s ostatními spravedlivými 

v zahradě Eden. Amen. Sela.

     Náhrobek č. 33 se nachází v šesté řadě v západní části hřbitova. Náhrobní kámen má 

rozměry 82 × 58,5 × 15 centimetrů. Horní část je zakončena vlnitým obloukem s malou 

trojúhelníkovou špicí uprostřed, oblouk se na obou stranách značně zplošťuje. Pod obloukem 

na lícní straně je abstraktní vyobrazení, jež je v současné době téměř nečitelné. Hebrejský text 

je lemován úzkou mělkou linkou po celém obvodu náhrobku. Eroze kamene značně narušila 

náhrobní nápis, jeho četba je proto velmi náročná. 

 

     Paní Lejla, manželka Hirsche Schneidera, která zemřela podle data na náhrobku 4. švatu 

616 malého počtu, tedy v pátek 11. ledna roku 1856, nebyla doposud nalezena v matrikách 

zemřelých Malé Šitboře nebo Milíkova. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Genesis 35:29 „I dokonal Izák, a umřel, a připojen jest k lidu svému, stár jsa a plný dnů; i 

pochovali ho Ezau a Jákob, synové jeho.“212 I zesnul Izák a zemřel a byl připojen k svému lidu, 

stár a sytý dnů. Jeho synové Ezau a Jákob ho pochovali.“213 

                                                 
212 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
213 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 34 – Marie Pfefferkorn 

 

n″p 
hivneh hbvsx hsah 

hlib trui h″h x″a 
 

trm hynb traptv 

z″j ′d ovyb lni q″p oyrm 
 

′l u″krt tns rda 

h″bent 
 

 

Zde je uložena 

žena vážená, ctnostná 

žena šlechetná (1), taková bývala, koruna 

svého chotě 

a ozdobou svých dítek, paní 

Miriam Pfefferkorn (PK). Odešla ve středu 

27. 

adaru roku 629 malého počtu. 

Buď její duše svázána ve svazku života.

     Náhrobní kámen č. 34 se nachází v šesté řadě v západní části hřbitova. Stéla má rozměr 76 × 

63 × 10 centimetrů. Horní část je zakončena vlnitým štítem s oblou špicí uprostřed. Po obou 

stranách je horní část zešikmena. Pod obloukem je vyobrazena jednoduchá abstraktní dekorace. 

Celý obvod náhrobku je lemován úzkou mělkou linií. Hebrejský text je značně narušen erozí 

kamene. V pravé spodní části je porušena lícová strana kamene. 

 

     Paní Marie Pfefferkorn, vdova po Lukasovi Pfefferkornovi, zemřela 9. března ve tři hodiny 

odpoledne roku 1869214 v malošitbořském stavení čp. 53. Následujícího dne bylo její tělo 

ohledáno a pak 11. března pohřbeno. Za příčinu úmrtí paní Marie ve věku 79 byla stanovena 

sešlost věkem215. 

 

     Podle matriky oddaných Malé Šitboře se sňatek manželů Lukase a Marie Pfefferkornových 

uskutečnil 12. srpna roku 1827. Ženich Lukas Pfefferkorn, syn Abrahama Pfefferkorna216, ve 

svých 45 letech vstoupil do svazku manželského s 38 letou Margarethou Kohn, dcerou Israela 

Kohna217. Oddávajícím rabínem při této svatbě byl Isak Pereles z Bečova218. Manželům Marii a 

Lukasovi Pfefferkornovým se narodil první potomek ještě před vstupem do jejich společného 

manželství. Syn Abraham se narodil ještě jako nemanželský syn 28. ledna 1826. Dcera Katty se 

narodila 11. července 1828. Druhý syn, jenž dostal jméno Israel, se narodil 18. dubna roku 

1832219. 

                                                 
214 Datum v hebrejštině uvedené na náhrobku nesouhlasí s údajem v matrice o jeden den, 27. adaru roku 629 

malého počtu byla středa 10. března 1869. 
215 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
216 Abraham Pfefferkorn se svou ženou Marthou a pěti dětmi se nalézá v soupisu židovských rodin z roku 1793. 

Společně žili v domě čp. 19. Lukas je uveden jako jeho čtvrtý syn. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, 

V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní 

ústřední archiv v Praze 2002, s. 62–3   
217 Israel Kohn žil se svou ženou Barbarou, třemi dětmi a Simonem Hirschlem v jedné společné domácnosti 

v Malé Šitboři ke konci 18. století, jak je to uvedeno v soupise židovských rodin z roku 1793. Druhá dcera tohoto 

muže se jmenovala Magdalena, pravděpodobně se jedná o dceru, která je v matrice oddaných uvedena jako 

Margareta, v matrice zemřelých jako Marie a na náhrobku jako Miriam. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., 

Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický 

kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 62 
218 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
219 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

     Všechny tři děti se narodili v malošitbořském domě čp. 53, kde také byl úředně hlášen i jejich otec Lukas 

Pfefferkorn v den své svatby. NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
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     Pan Lukas Pfefferkorn, manžel paní Marie, zemřel 8. ledna ve tři hodiny ráno roku 1841 

v domě čp. 150 v Chebu. V matrice je u jeho jména uvedeno, že byl familiantem úředně 

náležejícím do domu čp. 53 v Malé Šitboři220. Ve věku 58 let pan Lukas podlehl 

pravděpodobně křečem v břiše221. 

 

     Dům čp. 53 v Malé Šitboři, kde žili manželé Pfefferkornovi, a kde také paní Marie zemřela, 

stál v jihozápadní části obce na stavební parcele č. 39. Dům vlastnili v roce 1841 společně 

Junker Bigatto a obec Malá Šitboř. Tento objekt měl celkovou výměru 65 sáhů čtverečních222 a 

na císařském otisku je označen jako nespalný. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Rut 3:11 – „Protož nyní, dcero má, neboj se; vše, čehož žádáš, učiním tobě, nebo víť všecko 

město lidu mého, že jsi ty žena šlechetná.“223 „Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe 

všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá.“224 

V hebrejském textu na náhrobku je slovní spojení „žena šlechetná“ označeno zkratkou „x″a“, 

která znamená „ešet chail“. 

                                                 
220 V té době ves Malá Šitboř patřila pod panství obce Žitná, německy nazývaná Rockendorf, Rohendorf, 

Rokkendorf, Roggendorf nebo také lidově Rockndurf. NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
221 Baucherklammung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
222 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
223 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
224 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 



 59 

Náhrobek č. 35 – Herman Schneider 

 

′l a″krt ubs x″r 
olvi [vrkzl [ba tbem 

vytxt bkvs rsa rqy syal 

vyirl bvrqv oysimb bvuh 

 

rdyyns hnvy rb sryh ybe ′k h″h 
 

dvbkb rbqnv fcan yvgyulym 

 

yht vspnv oysvdq rbqb xvny 

[ma oyyxh rvreb hrvre 

 

Novoluní švatu 621 malého počtu 

Kamenná maceva k věčné památce 

na muže drahocenného, který pod ní leží. 

Dobrý ve svých skutcích a blízký svých 

přátel, 

takový býval, vážený Cvi Hirš, syn Jenocha 

Schneidera 

z Milíkova. Připojen a pohřben s náležitými 

poctami. 

Odpočine v hrobě svatých. A buď jeho duše 

svázána ve svazku života. Amen.

 

     Náhrobek č. 35 je umístěn v šesté řadě v západní části hřbitova jako poslední. Od severní 

zdi je vzdálen necelý jeden metr. Stéla o rozměrech 94 × 52 × 12 centimetrů je v horní části 

zakončena obloukem, jenž představuje téměř jednu třetinu kamene. Po celém obvodu je 

náhrobní kámen lemován úzkou mělkou linií. Text je částečně narušen erozí kamene, jež 

znesnadňuje jeho četbu. 

 

     V milíkovské matrice zemřelých byl nalezen pan Herman Schneider, který zemřel 11. ledna 

roku 1861225 v domě čp. 11 v Milíkově. Ve věku 72 let podlehl ochrnutí plic226. 

 

     Pan Herman Schneider byl třetím synem Jonase Schneidera a jeho manželky Sary, kteří žili 

v roce 1793 se svými pěti dětmi227 v Milíkově v domě čp. 10. Pan Herman se živil obchodem 

s použitým zbožím228. 

 

     Dům čp. 10 v Milíkově, kde žila rodina Schneiderů, stál u příjezdové cesty z Malé Šitboře 

naproti milíkovskému potoku na stavební parcele č. 25. Toto stavení mělo celkovou výměru 94 

sáhů čtverečních. V roce 1841 bylo ve vlastnictví šesti osob společně s židovskou obcí 

v Milíkově229. 

                                                 
225 Datum úmrtí uvedené na náhrobku nesouhlasí se zápisem z matriky o jeden den. Novoluní měsíce švatu (Roš 

Chodeš) 621 malého počtu byla sobota 12. ledna 1861. Pátek 11. ledna 1861 byl 29. tevetu 621 malého počtu. Pan 

Herman Schneider pravděpodobně zemřel až po západu slunce. 
226 Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
227 Prvorozený syn se jmenoval Isack a druhorozený Israel. Třetím synem byl Hirschl, který je v matrice uveden 

jako Herman. Dvě dcery manželů Jonase a Sary Schneiderových se jmenovaly Sara a Rachel. Boháček, J., Hálek, 

J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský 

kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 41 
228 Lumpenhandel, Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 

1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 41 
229 Vlastníci domu čp. 10 v Milíkově se jmenovali Schneider Herman, Schneider Simon, Schneider David, Sneider 

Jisrael, Steiner Veit a Steiner Josef, který v roce 1859 byl ze soupisu vlastníků vyškrtnut. NA Praha, Sk 266, 

Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Miltigau, 1841. 
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Náhrobek č. 36 – nečitelný 

 

     Náhrobní kámen č. 36 se nachází jako jediný v sedmé řádě na západní polovině hřbitova. 

Lícní strana stély je v bezprostřední blízkosti kmene stromu. Rozměry náhrobního kamene jsou 

51 × 49 × 10,5 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, který sahá do viditelné poloviny 

kamene. Celý obvod stély je lemován úzkou mělkou linkou. Hebrejský text je značně narušen 

erozí kamene. 
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Náhrobek č. 37 – Jisrael Schneider 

 

n″p 

m″m hnvy rb larsy h″k 

′l d″krt ubs v″j ′v ovy rupn 
 

tklhs larsy jyrsa 

 

....... jymy lk rsyh ykrdb 

................ 

 

Zde je uložen 

vážený pan Jisrael, syn Jony z Milíkova. 

 

Zemřel v pátek 26. švatu 624 malého počtu. 

 

Blahoslavený budiž Jisraeli, protože jsi 

chodíval 

přímými cestami po všechny své dny ……. 

…………

 

     Náhrobní kámen č. 37 se nachází v osmé řadě na západní polovině hřbitova. Stéla                          

o rozměrech 64 × 47,5 × 11 centimetrů je zakončena v horní části obloukem, jenž se po 

stranách mírně zplošťuje. Úzká mělká linie lemuje celý obvod náhrobku. Hebrejský text je 

značně narušen erozí kamene. 

 

     V milíkovské matrice zemřelých se nachází záznam o úmrtí pana Israela Schneidera, jenž 

zemřel 12. února 1865230 ve věku 82 let. Za příčinu jeho skonu se uvedla sešlost věkem231. 

 

     Pan Israel Schneider je uveden v soupise židovských rodin z roku 1793 jako syn Jonase a 

Sary Schneiderových232. 

                                                 
230 Datum úmrtí na náhrobku nesouhlasí s datem uvedeným v matrice. Dne 12. února 1865 byla neděle 16. švatu 

625 malého počtu. Přitom v hebrejském textu na náhrobním kameni je uveden 26. švat 624 malého počtu, tedy 

středa 3. února 1864. Je pravděpodobné, že se mohla stát chyba při četbě nápisu na kameni, jelikož je narušen 

silnou erozí kamene, která znesnadňuje jeho četbu. Proto možná je neshoda i ve dni úmrtí, kdy místo pátku byl 26. 

švatu 624 středa. 
231 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
232 Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., 

Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 41 

      Dále viz náhrobek č. 35 Hermana Schneidera. 
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Náhrobek č. 38 – Simon Schwarz 

 

h″pm wravvs ivsy h″k bvsxv rsy sya 
 

n″p 
....... oymsh oyrsy tvm vttm 

 

............................ 

............................ 

..................................... 

................................ 

 

............................ 

............................ 

..................................... 

................................ 

h″bent 
 

...................... 

Simon Schwarz 

.................. 

Friede seine Asche 

Muž ryzí a vážený, vážený pan Jošua 

Schwarz odtud. 

Zde je uložen 

Jeho smrt byla smrtí upřímných (1)                 

(k výšinám?)… 

……………………………….. 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………. 

…………………………………….. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 

 

…………………….. 

Simon Schwarz 

……………………. 

Pokoj jeho popelu.

 

 

 

     Náhrobek č. 38 se nachází v osmé řadě na západní části hřbitova. Stéla má bez podstavce 

rozměry 108 × 55,5 × 11,5 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, který sahá do jedné 

čtvrtiny kamene. Pod ním je vyobrazena šesticípá hvězda s hebrejskou zkratkou „n″p“ 

uprostřed. Spodní část se mírně rozšiřuje. Podstavec, na němž je umístěn náhrobní kámen, je 

pravděpodobně nepůvodní. Hebrejský i německý text jsou zvlášť lemovány okrasnou úzkou 

linkou. Některé části textu jsou narušeny erozí kamene. 

 

     Pan Simon Schwarz podle matriky skonal 17. března v osm hodin ráno roku 1867 v Malé 

Šitboři v domě čp. 33. Jeho ostatky byly ohledány a pohřbeny 18. března. Pracoval jako 

řeznický mistr, který žil v Malé Šitboři, ale úředně náležel do Kozolup v okrese Tachov 

v Plzeňském kraji. V úředním zápise o jeho úmrtí se dále uvádí jméno manželky Henrietty. Ve 

věku 50 let zemřel na úplavici233. 

 

     V matrice narozených lze nalézt pana Simona Schwarze jako otce šesti dítek234, které se 

narodily v letech 1853 až 1865. Podle úředního záznamu pan Schwarz obchodoval s dobytkem 

a pocházel z domu čp. 56 v Kozolupech. Byl synem Latzara Schwarze a jeho manželky Sary, 

                                                 
233 Disteritis, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
234 Dne 21. června 1863 se narodil syn Moritz. Dcerka Fany přišla na svět 30. srpna roku 1855. Druhá dcera 

Theresia se narodila 20. června 1857. Dne 31. srpna 1859 se narodila již třetí dcera Anna. Čtvrtá dcera se 

jmenovala Peppi a světlo světa spatřila 15. března 1863. Šestým dítětem Simona a Judithy Schwarzových byla 

pátá dcera Lori, jež se narodila 4. června 1865. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
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rozené Löwy235. Manželkou pana Simona, která je uvedena jako matka těchto dětí, se měla 

jmenovat Juditha Schwarzová. Pocházela z Malé Šitboře jako dcera místního řeznického mistra 

Löwa Sichla a jeho ženy Barbary236 z domu čp. 33. Nelze přesně potvrdit, zda Henrietta 

Schwarz je ta samá osoba, jež je uváděna v matrice narozených jako Juditha Schwarz237. 

Doposud nebyly nalezeny podklady potvrzující nebo vyvracející tuto hypotézu. 

 

     Dům čp. 33 v Malé Šitboři, kde zemřel a žil pan Simon Schwarz, se nachází v jihovýchodní 

části obce na stavební parcele č. 37. Celková výměra tohoto stavení činila 65 sáhů čtverečních. 

Tento dům vlastnil Löwi Sichel238, kterému také patřila přilehlá zahrada na parcele č. 27 

s celkovou rozlohou 40 sáhů čtverečních239. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Numeri 23:10 „Kdo sečte prach Jákobův? a kdo počet? Kdo sečte čtvrtý díl Izraelského 

lidu? Ó bych já umřel smrtí spravedlivých, a dokonání mé ó by bylo jako i jeho!“240 „Kdo sečte 

prach Jákobův, kdo spočítá byť jen čtvrtinu Izraele? Kéž umřu smrtí lidí přímých, kéž je můj 

konec jako jeho!“241 

                                                 
235 Pan Latzar Schwarz byl také obchodníkem s dobytkem a manželka Sara pocházela z obce německy zvané 

Schisitz v Plzeňském kraji. 
236 Barbara Sichl, rozená Rosner, pocházela z Krásné Lípy (Schönlind), NA Praha, HBMa 1159, Matrika 

narozených 1840–1895. 
237 Narodila se jako Juditha Sichl 4. března 1827 v domě čp. 17 v Malé Šitboři. Otec Lowy Sichl byl synem 

Marcuse Sichla. Matka Barbara byla dcerou Jonase a Judithy Rosnerových z Krásné Lípy. NA Praha, HBMa 

1157, Matrika narozených 1798–1840. 

      Sňatek devětadvacetiletého Löwa Sichla s třicetiletou Barbarou Rosner se uskutečnil 10. listopadu 1825. Otec 

ženicha je zde uveden jako Mayer Sichl. Oddávajícím rabínem byl Isak Pereles z Bečova. NA Praha, HBMa 1161, 

Matrika oddaných 1798–1839. 

     V soupise židovských rodin z roku 1793 se uvádí v Malé Šitboři Marcus Sickl se svou ženou Rosel. Společně 

žili se svými čtyřmi dětmi, Nephtalim, Joachimem, Marthou a Magdalenou, v domě čp. 17. Marcus Sickl 

obchodoval s domácím zbožím. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin 

v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, 

s. 62 

     Prarodiče Judith Sichl, provdané Schwarz, Rosnerovi z Krásné Lípy jsou uvedeni jako Johann a Juditha se 

svojí dcerou Sarou a vdovou Roßl Roßnerin v jedné společné domácnosti v soupise židovských rodin z roku 1793. 

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, s. 67 

     Pan Jonas (Johann) Rosner z Krásné Lípy provozoval během lázeňské sezóny roku 1807 v Karlových Varech 

židovskou jídelnu. Ziegler, I.: Dokumente zur Geschichte der Juden in Karlsbad, s. 29–30  
238 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
239 NA Praha, Sk 434, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
240 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
241 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 39 – Löbl a Mina Müller 

 

hbemh hdiv hzh lgh di 

 

vtsav sya vytxt oykvsh li 

vdrpn al otvmbv ohyyxb oybhanh 

 

opk iygym vlkav oyrsy jrdb vklh 

 

 

Svědkem tento pahorek a svědkem 

náhrobní kámen (1) 

o těch, kdo leží pod ním, muž a jeho žena, 

kteří se milovali a ve smrti se nerozloučili 

(2) 

kráčeli cestami přímými a jedli z úsilí svých 

dlaní.

 

pravá strana náhrobku: 

 

 

trm 

hklh iqnm 

ovyb hmlvil 

ryya /.../ 

q″pl z″krt 
 

 

 

Paní 

Minke odešla 

do svého světa v den 

….. ijar 

627 malého počtu. 

 

levá strana náhrobku: 

 

 

h″k 
yvlh rilym byl 

vmlvil jlh 

vlck ′d ′b 

q″pl z″krt 

Vážený pan 

Lejb Müller ha-levi 

odešel do svého světa 

v pondělí 4. kislevu 

627 malého počtu.

 

 

     Náhrobní kámen č. 39 se nachází v osmé řadě na západní polovině hřbitova. Stéla má 

rozměry 72 × 60 × 9,5 centimetrů. Horní část je zakončena vlnitým obloukem s oblou špicí 

uprostřed, na obou stranách se mírně zplošťuje. Levá část oblouku je poškozena puklinou 

kamene. Druhá polovina náhrobku je úzkou linií vyobrazena jako desky úmluvy, jejichž každá 

část je věnována jednomu zesnulému. Pravá spodní část kamene je odlomena. Eroze kamene 

především poškozuje horní polovinu hebrejského textu. 

 

     Manželé Müllerovi, kteří jsou uvedeni na tomto náhrobku, zemřeli v roce 1867. Pan Löbl 

Müller zemřel 20. dubna v jedenáct hodin v noci roku 1867242 v malošitbořském domě čp. 49. 

Dne 22. dubna byly jeho ostatky ohledány a pohřbeny. Ve věku 66 let podlehl krvácení do 

mozku243. Manželka Mina, v té době již vdova, skonala o měsíc později, a to 30. května v osm 

                                                 
242 Datum uvedené na náhrobním kameni nesouhlasí s datem v matrice. Dne 4. kislevu 627 malého počtu bylo 

pondělí 12. listopadu 1866. Oproti tomu 20. dubna 1867 byla neděle 15. nisanu 627 malého počtu. Rozdíl mezi 

těmito daty je téměř půl roku. 
243 Gehirnlähmung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
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hodin ráno roku 1867244 ve stejném domě jako její manžel. Téhož dne bylo její tělo ohledáno a 

posléze 31. května pohřbeno. Ve věku 66 let zemřela na ochrnutí plic245. Oba manželé 

Müllerovi podle poznámky v matrice pocházeli z Krásné Lípy246. 

 

     Dům čp. 49 v Malé Šitboři, kde zemřel tento manželský pár, se nacházel v jižní části vsi na 

stavební parcele č. 59. Dům patřil v roce 1841 panu Salomonovi Pfefferkornovi247, měl 

celkovou výměru 70 sáhů čtverečních a na císařském otisku je označen jako spalný. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Genesis 31:52 „Svědkem ať jest hromada tato, svědkem také sloup tento, já že nepůjdu dále 

k tobě za hromadu tuto, a ty tolikéž že nepůjdeš dále ke mně za hromadu tuto a sloup tento, 

k činění zlého.“248 „Svědkem je tento val, svědkem je i posvátný sloup, že já nepřekročím tento 

val proti tobě a ty nepřekročíš tento val a tento sloup proti mně se zlým úmyslem.“249 

 

(2) 2 Samuel 1:23 „Saul a Jonata milí a utěšení v životě svém, také při smrti své nejsou 

rozloučeni. Nad orlice bystřejší, nad lvy silnější byli.“250 „Saul a Jónatan, v životě hodni 

líbezné lásky, neodloučili se od sebe ani v smrti. Bývali nad orly bystřejší a nad lvy 

udatnější.“251 

                                                 
244 Datumy na náhrobku a v matrice nelze přesně posoudit, protože eroze kamene porušila číslici v měsíci ijaru. 

Dne 30. května, kdy paní Müller zemřela, byl čtvrtek 25. ijaru 627 malého počtu. 
245 Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
246 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
247 NA Praha, Sk 434Alphabetisches Verzeichniß der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 

Snad se jedná o chybu písaře, když je uvedeno ve stavebním protokolu jméno Salomonn Pfeffermann. NA Praha, 

Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
248 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
249 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
250 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
251 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 40 – Jonas Rindskopf 

 

........... 

.................... 

.............. 

 

Hier ruhet 

Jonas Rindskopf 

aus Miltigau 

gestorben am 13. Janer 1868 

in seinem 103. Lebensjahre 

Friede seiner Asche 

………… 

…………. 

…………… 

 

Zde odpočívá 

Jonas Rindskopf 

z Milíkova 

zemřel 13. ledna 1868 

ve svých 103 letech života. 

Pokoj jeho popelu.

 

 

     Náhrobní kámen č. 40 se nachází v osmé řadě na západní části hřbitova. Stéla má rozměry 

115 × 55,5 × 10, 5 centimetrů. Horní část je uprostřed zakončena ostrým lomeným štítem, po 

jehož stranách jsou oblé výstupky s reliéfními vlnovkami. Uprostřed štítu je vyobrazen reliéfní 

věnec s vlnitou stuhou rozvinutou na obě strany. Horní část od prostřední je oddělena 

stupňovitou římsou. Bilingvní text byl umístěn do mírně prolomené niky náhrobku. V současné 

době je téměř nečitelný. 

 

     Pan Jonas Rindskopf zemřel 12. ledna 1868252 ve věku 97 let253. Za příčinu jeho skonu byla 

konstatována sešlost věkem254. 

 

     V milíkovské matrice oddaných se nachází zápis z 5. července 1799 o sňatku Jonase 

Rindskopfa s Amalií Zinderstein. Ženichovi Jonasovi bylo v té době 24 let255 a pocházel 

z domu čp. 37 v Malé Šitboři. Narodil se jako třetí syn Löbla Rindskopfa a jeho manželky 

Evy256. Nevěsta Amalia, dcera Mosese Zunterstaina257, vstupovala do svazku manželského ve 

věku dvaceti let. Novomanžele oddal rabín Moses Dattelzweig z Kynšperku nad Ohří258. 

Manželům Jonasovi a Amalii Rindskopfovým se narodila 15. července roku 1802 dcerka Sara. 

Syn Löbl se narodil 10. ledna 1806. Druhá dcera Barbara přišla na svět 3. března roku 1807259. 

                                                 
252 Datum uvedené na náhrobku nesouhlasí o jeden den se záznamem v matrice. 
253 Stáří pana Jonase Rindskopfa vytesané na náhrobní kámen se liší od údaje v úřední knize o pět let.  
254 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
255 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 

     NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
256 Manželé Löbl a Eva Rindskopfovi se nachází se svými pěti syny, Israelem, Mayerem, Jonasem, Michelem a 

Moisesem v soupise židovských rodin z roku 1793. Pan Löbl Rindskopf se živil prodáváním domácího zboží. 

Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský 

kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 62 
257 Nebo se také mohl psát Zunderstain. NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 

     Pravděpodobně pocházel z Líšťan u Touškova (Lichtenstein). NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 

1798–1839. 

     NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
258 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 

     NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
259 V matrice při zápisu narození dětí manželů Jonase a Amalie Rindskopfových je u jména otce uvedeno, že 

pochází z Milíkova a je synem Löbla a Barbary Rindskopfových z Malé Šitboře. NA Praha, HBMa 1157, Matrika 

narozených 1798–1840. 

      Pravděpodobně matka Jonase Rindskopfa Barbara byla první ženou Löbla Rindskopfa a manželka Eva, jenž je 

uvedena v soupise židovských rodin z roku 1793 mohla být jeho druhou manželkou. Nebo také mohlo jít o jednu a 

tu samou osobu. Důkazy potvrzující nebo vyvracející obě hypotézy, však doposud nebyly nalezeny. 
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První dvě děti Sara a Löbl se narodili v domě čp. 36. Rodným domem holčičky Barbary bylo 

stavení čp. 37260. 

 

     Paní Amalie Rindskopf, manželka pana Jonase261 z Milíkova, zemřela 17. července roku 

1824 v domě čp. 45 v Milíkově. Ve věku 55 podlehla nákaze břišního tyfu262. Její jméno je 

uvedené na náhrobku č. 88. 

 

     Vdovec Jonas Rindskopf se podruhé oženil 7. září roku 1851 se Sarou Pichl v malošitbořské 

synagoze. Ženichovi v té době již bylo 76 let a žil v Milíkově v domě čp. 45263. Něvesta Sara 

Pichl vstoupila do tohoto manželství ve věku 46 let. Pocházela z Bečova jako dcera Jakoba 

Pichla a jeho manželky Katti264. 

 

     Dům čp. 45 v Milíkově, ve kterém žil pan Jonas Rindskopf, stál v jihozápadní části obce na 

stavební parcele č. 12. V roce 1841 vlastnili společně toto stavení o celkové rozloze 48 sáhů 

čtverečních pánové Löbl Rindskopf a Josef Steiner265. Dům je na císařském otisku označen 

jako nespalný. 

 

     Při zpracovávání informací o panu Jonasi Rindskopfovi se zjistily nesrovnalosti ohledně 

jeho stáří. Na náhrobním kameni je uvedeno, že byl stár 103 let, měl by se tedy narodit kolem 

roku 1765. Naproti tomu v matrice zemřelých je zapsán věk 97 let, to znamená, že jeho 

narození lze předpokládat v roce 1771. Třetí alternativou pro rok, kdy poprvé spatřil světlo 

světa, by mohl být rok 1775. Podkladem pro toto tvrzení jsou dva údaje v malošitbořské 

matrice oddaných. V roce 1799, kdy se odehrál sňatek s jeho první ženou Amalií, mu bylo 24 

let. Do druhého manželství roku 1851 vstupoval ve věku 76 let. Na otázku, kdy se opravdu pan 

Jonas Rindskopf narodil, v současné době asi již nenajdeme správnou odpověď. 

                                                 
260 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
261 Také se mohl uvádět jako Jonath. NA Praha, HBMa 1165, Matrika zemřelých 1799–1863. 
262 Schleimschlag, NA Praha, HBMa 1165, Matrika zemřelých 1799–1863. 
263 Zápis v matrice se dále zmiňuje o zemřelých rodičích Löblovi a Barbaře Rindskopfových, kteří pocházeli 

z Milíkova. NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
264 V té době již rodiče nežili, ale dříve byli úředně evidováni v bečovském domě čp. 35. NA Praha, HBMa 1163, 

Matrika oddaných 1840–1885. 

     Manželé Jacob a Sara Pichlovi se nachází se svými čtyřmi dětmi, Samuelem, Abrahamem, Rebekou a Rachel, 

v soupise židovských rodin z roku 1793. Společně žili v té době v Bečově v jedné čtvrtině domu čp. 9. Pan Jacob 

Pichl obchodoval se střižním zbožím. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin 

v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, 

s. 57 
265 NA Praha, Sk 266, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Miltigau, 1841.  
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Náhrobek č. 41 – Israel Kohn 

 

n″p 

[haq srh larsy h″k 

[cyn a″y vmlvil jlh 

q″pl x″krt 
oymy ibsv [qz 

oyrsy jrdb jlh 

oyns oyibsv oyts [b 

oymvrml vtmsn htli 

h″bent 
 

 

Zde je uložen 
 
vážený pan Jisrael Hirš Kohn. 

Odešel do svého světa 11. nisanu 
 
628 malého počtu. 

Stařec, sytý dní (1) 

kráčel cestami přímými. 

Stár sedmdesáti dvou let. 

Jeho duše vznesla se k výšinám. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 

 

     Náhrobek č. 41 se nachází v osmé řadě v západní části hřbitova. Stéla má rozměry 78 × 58,5 

× 9 centimetrů. Horní část je zakončena vlnitým obloukem s malou oblou špicí uprostřed. Obě 

strany jsou ke konci zkoseny. Pod obloukem je vyobrazena abstraktní výzdoba. Po obvodu 

kamene se vine úzká mělká linie. Písmo je v současnosti dobře čitelné. 

 

     Pan Israel Kohn, vdovec a obchodník, zemřel 1. dubna v jedenáct hodin v noci roku 1868266 

v Malé Šitboři v domě čp. 41. Ohledání jeho ostatků proběhlo 3. dubna a v týž den byl i 

pohřben. Ve věku 72 let podlehl pravděpodobně astmatickému onemocnění267. 

 

      V malošitbořských matrikách se podařilo nalézt několik informací o panu Israelovi 

Kohnovi. Do svazku manželského svazku s Amalií Binenfeld vstoupil 1. srpna 1849 

v malošitbořské synagoze. V době sňatku bylo ženichovi 53 let, bydlel v domě čp. 4 v Malé 

Šitboři a živil se obchodem268. Nevěsta Amalie se vdávala ve věku 57 let. Pocházela z místní 

obce a jejími rodiči byli Lowi a Rozl Binenfeldovi. Svatební obřad se odehrál pod vedením 

rabína Mosese Sachse z Lázní Kynžvart269. Manželství Israele Kohna a Amalie Binenfeld 

pravděpodobně bránil tzv. familiantský zákon, který omezoval počet židovských rodin na 

území monarchie. Toto úřední omezení ale asi nebylo pro ně velkou překážkou, protože již 

před ním spolu přivedli na svět několik svých potomků. První dítko, které se slečně Amalii 

Binenfeld narodilo, byla dcera Fögerl narozená 15. března 1818 v domě čp. 50 v Malé 

Šitboři270. Syn Moses přišel na svět 29. července roku 1826 v domě čp. 44271. Druhý syn 

Joachim se narodil 18. ledna roku 1828272. Dne 27. února 1830 se v domě čp. 39 narodil syn 

                                                 
266 Datum uvedené na náhrobku nesouhlasí o dva dny s datem z matriky. Dne 11. nisanu 628 malého počtu byl 

pátek 3. dubna a 1. dubna 1868 byla středa 9. nisanu 628 malého počtu. 
267 Starkhusten, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 

     Starkhusten by v doslovném překladu mohl znamenat silný kašel. Německé slovíčko der Husten znamená kašel 

nebo se také dříve používalo pro astma. B. Lutonský, Černý, J.: Latinsko – německo – český slovník nemocí, 

úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy, s. 73 
268 Kleinhändler, NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
269 NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
270 V zápise jejího narození není uveden otec, uvedena je pouze matka. Lze předpokládat, že by mohl být jejím 

otce pan Israel Kohn. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
271 V matrice je u Mosese Binenfelda zmíněn jeho otec Israel, jenž byl synem Ester Kohnové.  
272 Také se narodil v domě čp. 44. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
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Lucas273. Dcera Elisabeth se narodila v tom samém domě jako její bratr Lucas 31. července 

1831. Dne 2. března 1834 v domě čp. 39 narodila dcera Charlotta274. 

 

     Pan Israel Kohn měl s Amalií Binenfeld před jejich legitimním manželským svazkem pět, 

možná i šest nemanželských dětí, jak je zde uvedeno. Lze se tedy domnívat, že jejich vzájemné 

soužití bylo asi místní náboženskou obcí tolerováno. Možná se v té době jednalo o běžný jev. 

Z úředních zápisů v matrice je možné dojít k závěru, že i pan Israel Kohn mohl pocházet 

z nemanželského svazku, poněvadž je uváděn v matričních záznamech pouze jako syn Ester 

Kohnové275. Také u manžela dcery Charlotty je v matrice informace jen o jeho matce. Proto se 

dá předpokládat před rokem 1848 na území tehdejší monarchie mnoho židovských párů, kteří 

spolu sdílely společnou domácnost, ale úředně jako manželé nebyli evidováni. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Genesis 35:29 a 1 Paralipomenom 29:28. 

Genesis 35:29 „I dokonal Izák, a umřel, a připojen jest k lidu svému, stár jsa a plný dnů; i 

pochovali ho Ezau a Jákob, synové jeho.“276 „I zesnul Izák a zemřel a byl připojen k svému 

lidu, stár a sytý dnů. Jeho synové Ezau a Jákob ho pochovali“277 

 

1 Paralipomenom 29:28 „I umřel v starosti dobřé, pln jsa dnů, bohatství a slávy, a kraloval 

Šalomoun syn jeho místo něho.“278 „I zemřel v utěšeném stáří nasycen dny, bohatstvím a 

slávou. Po něm kraloval jeho syn Šalomoun.“279 

                                                 
273 Zemřel 14. července 1830 v domě čp. 39 ve věku 4 a půl měsíce na úbytě (Abzehrung). NA Praha, HBMa 

1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 

     Německým slovem die Abzehrung se označovalo hubnutí, sešlost věkem a také nákaza TBC (úbytě). B. 

Lutonský, Černý, J.: Latinsko – německo – český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi 

souvisejících (nejen) pro genealogy, s. 10 

     V domě čp. 39 také skonal Löwi Binenfeld (Bienenfeld) 23. září 1833 ve věku 83 let . NA Praha, HBMa 1164, 

Matrika zemřelých 1799–1840. 
274 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

    Charlotta se provdala 27. prosince 1865 za Arona Kohna. Nevěstě v té době bylo 31 let a 9 měsíců. Její rodiče 

v té době žili v malošitbořském domě čp. 4. Ženich Aron se ženil ve věku 24 let. Pocházel z domu čp. 39 v Malé 

Šitboři a jeho matka se jmenovala Eleanora Kohn. NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
275 Ester Kohnová mohla být dcerou Lazara Kohna, který se nachází v soupise židovských rodin z roku 1793. 

Vdovec Lazar Kohn žil se svými třemi dětmi, Salomonem, Rebekou, Ester a se svou matkou v jedné domácnosti 

v Malé Šitboři. Byl obchodníkem s domácím zbožím. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis 

židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední 

archiv v Praze 2002, s. 62 

     Slečna Ester Kohn zemřela 17. ledna 1830 v domě čp. 38 ve věku 78 let na tuberkulózu (Lungensucht). Zda-li 

se skutečně jednalo o matku pana Israela, se doposud nepodařilo uspokojivě prokázat. NA Praha, HBMa 1164, 

Matrika zemřelých 1799–1840. 
276 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
277 Bible, Písmo Svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
278 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
279 Bible, Písmo Svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 42 – Chajim, syn kacína Natla 

 

q″qd lun ′q [b oyyx br oynvma sya 

i″us 
............. 

q″pl h″krt oxnm x″y rupn oyrsymv 
tvqde 

................... 

................... 

................... 

 

 

Muž věrný, pan Chajim, syn kacína Natla 

svaté obce Šitboř 

……….. 

a upřímnosti, zemřel 18. ……. 625 malého 

počtu, spravedlnost 

………………… 

………………… 

…………………

     Náhrobek č. 42 je umístěn v osmé řadě v západní polovině hřbitova. Od severní zdi je 

vzdálen dva metry. Stéla má rozměry 131 × 61 × 11 centimetrů. Horní část je zakončena 

mohutnou špicí uprostřed, vlnitý štít je ozdoben reliéfními abstraktními liniemi. Horní část od 

spodní je oddělena úzkou reliéfní římsou, pod níž jsou také abstraktní reliéfní linie. Po stranách 

jsou úzkými liniemi naznačeny dekorační sloupky s ozdobnými hlavicemi a patkami. 

Podstavec náhrobku je vysoký deset centimetrů a je jen mírně širší než samotný náhrobní 

kámen. Bilingvní text je velmi narušen erozí kamene, proto jeho četba je téměř nemožná. 

 

     Pan Chajim, syn kacína Natla z Malé Šitboře, který zemřel roku 625 malého počtu, tedy 

v roce 1864 nebo 1865, nebyl doposud nalezen v matrikách zemřelých Malé Šitboře a 

Milíkova. Pokud však připustíme, že by vzhledem k erozi kamene došlo k záměně čísel 8 a 5 

v hebrejském textu. A to, jak ve dni, tak i v roce. To by znamenalo tedy místo 15. dne 

(hebrejsky „h″y“) měsíce číst 18. den (hebrejsky „x″y“). A naopak letopočet v judaismu 625 

(hebrejsky „h″krt“) přečíst jako 628 („h″krt“). Mohli bychom vzít v úvahu zápis úmrtí pana 

Joachima Picka, jenž zemřel 2. srpna v poledne roku 1868280 v malošitbořském domě čp. 38. 

Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány a také pohřbeny. Ve věku 52 letech podlehl 

pravděpodobně tuberkulóze281. Tato teorie by mohla platit za předpokladu, že by se dala 

potvrdit další shodnou informací o panu Chajimovi a panu Joachimovi Pickovi. U těchto osob 

ale nesouhlasí jména otců. Otec pana Chajima se jmenoval Natl, občanským jménem asi 

Nathan. Otec pana Picka se jmenoval Herman282, obdoba tohoto jména v židovské komunitě je 

Hirš. Z tohoto důvodu nelze považovat pana Joachima Picka za pana Chajima, jemuž je 

věnován tento náhrobní kámen. Jelikož se nepodařilo nalézt další důkazy potvrzující počáteční 

hypotézu, nebudou zde zmíněny další informace o osobě nalezené v malošitbořských 

matrikách. 

                                                 
280 To znamená, že zemřel 14. avu 628 malého počtu. V tom případě by datum uvedené na náhrobku s datem 

v matrice nesouhlasilo jen o jediný den. 
281 Phthysis mit uramie, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 

     Řecké slovo phthisis se používalo pro plicní tuberkulózu. Latinské slovo uraemia nebo německé podstatné 

jméno die Urämie znamená otravu močí. B. Lutonský, Černý, J.: Latinsko – německo – český slovník nemocí, 

úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy, s. 138 a 204 
282 Otec Joachima Pika (Picka) Herman je uveden v zápisu sňatku jeho syna v matrice oddaných Malé Šitboře. NA 

Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
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Náhrobek č. 43 – nečitelný 

 

     Náhrobek č. 43 se nachází v deváté řadě na východní polovině hřbitova a téměř se dotýká 

jižní zdi. Stéla má rozměry 63 × 47,5 × 13 centimetrů. Horní část je zakončena lomeným 

štítem. Text je zcela zničen erozí kamene. 
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Náhrobek č. 44 – Abraham Buchsbaum 

 

n″p 
jlh rsy sya 

bvuh jrdb vymy lk 

′kvb ohrba ′k h″h 
 

bvu osb rupn 

q″pl b″yrt [cyn ′y 

h″bent 
 

 

Zde je uložen 

muž přímý. Kráčel 

všechny své dny cestami dobra. 

Takový býval vážený Abraham 

Buchsbaum. 

Zemřel v dobrém jménu 

10. nisanu 612 malého počtu. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života.

     Náhrobní kámen č. 44 se nachází v deváté řadě na východní polovině hřbitova. Stéla                      

o rozměrech 107 × 54 × 11,5 centimetrů je zakončena obloukem, který tvoří téměř jednu 

třetinu celkové výšky kamene. Pod obloukem je nepatrná výzdoba v podobě malé hvězdy a 

rostlinných motivů. Hebrejský text je v umístěn v prostoru, jenž je ohraničen úzkou linkou. 

Nápis na náhrobku částečně narušila eroze kamene, jež znesnadňuje jeho četbu. 

 

     Tento náhrobek byl věnován památce pana Abrahama, příjmením asi Buchsbaum283. Pan 

Abraham zemřel podle textu na kameni 10. nisanu 612 malého počtu, tedy 30. dubna 1852. 

Toho dne ale nikdo podle místních matrik nezemřel. Ale o rok později 17. dubna 1853284 

zemřel Abraham Buchsbaum junior v domě čp. 50 v Malé Šitboři. Jeho tělo bylo ohledáno a 

pohřbeno 18. dubna. Ve věku 69 let podlehl ochrnutí plic285. Den před panem Abrahamem 

Buchsbaumem zemřel jeho otec Abraham Buchsbaum senior. Bylo do 16. dubna v pět hodin 

večer roku 1853286 v domě čp. 50. Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány a také 

pohřbeny. Vdovec Abraham287 skonal ve věku 102 let na sešlost věku288. Náhrobní kámen 

nějspíše připomíná poslední spočinutí pana Abrahama Buchsbauma juniora. 

 

     Pan Abraham Buchsbaum junior ve svých 24 let vstoupil do svazku manželského se stejně 

starou Barbarou Unger. Ženich byl prvorozeným synem Abrahama Buchsbauma289, 

obchodníka s domácím zbožím. Nevěsta Barbara Unger pocházela z Lomničky, kde žila se 

svými rodiči Löblem a Judithou Ungerovými290. Svatební obřad se odehrál 20. května roku 

1806 za přítomnosti rabína Mosese Dattelzweiga z Kynšperku nad Ohří291. Manželům 

                                                 
283 Na náhrobku je příjmení uvedeno zkratkou tří hebrejských písmen „′kvb“, znamenající „BUCH“. Lze se tedy 

domnívat, že se jednalo o příjmení Buchsbaum. 
284 Toho dne bylo podle judaistického kalendáře 9. nisanu 613 malého počtu. Pan Abraham junior zemřel až po 

západu slunce, to znamená, že jeho úmrtí připada z hlediska judaismu na 10. nisan 613 malého počtu. 
285 Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
286 Dne 16. dubna roku 1853 bylo 8. nisanu 613 malého počtu.  
287 Podle matriky se jeho žena jmenovala Edl a pocházel z malošitobřského domu čp. 32. NA Praha, HBMa 1166, 

Matrika zemřelých 1841–1895. 
288 Altersswächa, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
289 Abraham Buchsbaum žil se svou ženou Evou a dětmi, Abrahamem, Nathanem, Moisesem a dcerou Rachel 

v domě čp. 32 v Malé Šitboři v roce 1793. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských 

rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 

2002, s. 63 
290 Manželé Low a Judith Ungerovi jsou společně se svými dcerami, Barbarou, Sarou a Amalií, zmíněni v soupise 

židovských rodin z roku 1793. Úředně patřili ke vsi Lomnička (Steingrub). Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., 

Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický 

kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 80 
291 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
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Abrahamovi a Barbaře Buchsbaumovým se během jejich společného života narodilo pět dětí 

Nathan, Bernard, Salomon, Moses a Sabina292. 

 

     Prvorozený syn Abrahama a Evy Buchsbaumových Nathan vstoupil 30. července roku 1849 

ve věku čtyřiceti let do svazku manželského s jednačtyřicetiletou Barbarou Rindskopf. Nevěsta 

byla dcerou Jonase Rindskopfa z Milíkova a jeho manželky Amalie, rozenou Zinterstein z 

Líšťan293. Novomanžele v Karlových Varech oddal krajský rabín Salomon Sachs z 

Hroznětína294. Podařilo se zjistit, že manželé Nathan a Barbara Buchsbaumovi zakoupili 1. 

prosince roku 1850 v Karlových Varech dům čp. 120 za 2 064 zlatých295. Dům čp. 120 se 

nazýval Germanenhof a stál v Ondřejské ulici296. 

 

     Dům čp. 50 v Malé Šitboři, kde zemřeli Abrahamové Buchsbaumovi, se nacházel v jižní 

části obce na stavební parcele č. 53 naproti malošitbořské synagoze. Celkový výměr domu byl 

40 sáhů čtverečních. Tento dům patřil v roce 1841 domkaři Johanu Kommovi297. Na císařském 

otisku je označen jako spalný. 

                                                 
292 Syn Nathan se narodil 27. května 1808, druhý syn Bernard se narodil 4. května 1809, třetí syn Salomon přišel 

na svět 14. května roku 1812. Syn Moses se narodil 17. července 1814 a dcera Sabina se narodila 2. června roku 

1817. Všechny děti se narodily v Malé Šitboři v domě čp. 50. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–

1840. 
293 NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
294 NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885 

     Krajský rabín Loketska a Žatecka Salomon b. David Sachs působil ve své funkci v letech 1833 až 1850. 

Familiantskou koncesí náležel na panství Hluboká nad Vltavou. Jednalo se o jednoho z prvních rabínů, jenž měl 

univerzitní titul PhDr. Rabín Salomon Sachs zemřel ve věku 45 let 30. dubna roku 1850 v Líčkově u Žatce. Jeho 

ostatky byly pohřbeny v Hroznětíně. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území 

ČR, Hroznětín, Židovské muzeum, Praha 2007, s. 12 
295 Ziegler, J.: Dokumente zur Geschichte der Juden in Karlsbad, Karlsbad 1913, s. 107. 

     Gold, H.: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a v současnosti, Treixler, G.: Geschichte der Juden in 

Falkenau, Elbogen und Umgebung, Praha 1934, s. 136. 
296 Voigt, J.: Adressbuch von Karlsbad und Umgebung 1904–1905, Karlsbad 1904, s. 219 
297 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
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Náhrobek č. 45 – Jonas Herz 

 

[vyc zy 

q″pl a″yrt 

l″z wrih hnvy h″k n″p 
 

bs vxvrv oyrsn ypnk li tasn hnvy 

 

oysvdq lhqb vspn tbexm rvqml 

 

′rvb tdvbib viygyv vlmi vkvlh hnvy 
 

aryhv rcvmh ykrdb vynb ta jyrdh 

 

hvlsb [k li oyrxal byumv bvu 

 

oyns vi vyh vyyx ymy ; xubl [ksy 

l″nh ovyb bvu osb vtyb ta bzi 
 

h″bent 
 

Jonas Herz von Schüttüber 

starb im 76 Jahre seines Alters 

den 17. Juni 1851 

Sanft ruhe seine Asche 

 

 

17. sivanu 

611 malého počtu. 

Zde je uložen vážený pan Jena Herz, nechť 

je jeho památka k požehnání. 

Jonas se povznesl na křídlech orlích (1) a 

jeho duch se navrátil 

ke zřídlu odkuď povstala jeho duše, do 

shromáždění svatých 

Jenovo kráčení a jeho usilování a jeho 

obživa se vyznačovalo službou Stvořiteli 

a vedl své syny ve stezkách kázně a 

bohabojnosti, 

a dobra a konal dobro také svým bližním. 

Proto 

pohodlně ulehne v naději. Dnů bylo 76 let, 

když svůj dům opustil v dobrém jménu 

v den, jak již bylo zmíněno. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 

 

Jonas Herz ze Šitboře 

zemřel v 76 letech jeho stáří 

17. června 1851. 

Tichý pokoj jeho popelu.

     Náhrobní kámen č. 45 se nachází v deváté řadě na východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 110 × 60 × 15 centimetrů. Horní část je zakončena dvaceticentimetrovou plochou 

uprostřed s vlnitým zešikmením ke stranám. Na okraji horní části se nacházejí malé 

několikacentimetrové plošky. Horní část kamene je na lícní straně reliéfně vyobrazena. Datace 

úmrtí zesnulého v hebrejštině je provedena reliéfním písmem. Bilingvní text v hebrejštině a 

němčině je doposud čitelný. 

 

     Pan Jonas Herz Kohn zemřel 17. června ve čtyři hodiny ráno roku 1851298 v domě čp. 54 

v Malé Šitboři. Ostatky tohoto muže byly ohledány a pohřbeny 19. dubna. Ve věku 77 let 

podlehl jaterní chorobě299. 

 

     Pan Jonas Herz pocházel z Bečova300, kde žili jeho rodiče Salomon a Eva Herzovi301. 

Manželka pana Herze se jmenovala Eva, její otec byl Löbl Groß ze Skupče302. Doposud se 

                                                 
298 Datum v hebrejštině a v německém jazyce uvedené na náhrobku se shodují s údajem v matrice, 17. sivanu roku 

611 malého počtu bylo úterý 17. června 1851. 
299 Leberfluß, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
300 Matrika narozených, NA Praha, HBMa 1157 
301 Manželé Salomon a Eva Herzovi bydleli společně s jejich synem Jonasem v roce 1793 v Bečově. Pan Salomon 

Herz byl původem z Německa (aus dem Reich) a pracoval jako obecní sluha (Gemeindbedienter). Boháček, J., 

Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, 

Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 60 
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nepodařilo zjistit, kdy a kde se konal jejich sňatek. Ani se neví, kdy přišli manželé Jonas a Eva 

Herzovi do obce Malá Šitboř. Jisté však je, že již v roce 1810 ve vsi žili, protože se jim 10. 

listopadu roku 1810 narodil syn Salomon. Syn Leopold se narodil 2. dubna roku 1817. Oba 

chlapci přišli na svět v malošitbořském domě čp. 4303. Salomon Herz Kohn304 vstoupil 30. 

ledna 1839 do svazku manželského s Magdalenou Pfefferkornovou305. Ženichovi bylo v té 

době 29 let a nevěstě o šest let méně. Magdaleniny rodiče Lukas a Maria pocházeli z Malé 

Šitboře. Novomanžele oddal Moses Sachs z Lázní Kynžvart306. Manželům Salomonovi a 

Magdaléně Herz Kohnovým se narodilo šest dětí307. Manželce Jonase Herze Eva je věnován 

náhrobní kámen č. 50. 

 

     Dům čp. 54 v Malé Šitboři, kde zemřel pan Jonas Herz Kohn, stál v severní části vsi na 

stavební parcele č. 15 naproti obecnímu rybníku. Celková výměra objektu činila 15 sáhů 

čtverečních. Vlastníkem domku byl Josef Mayer308, kterému patřila i přilehlá zahrada na 

parcele č. 71 o rozměru 25 sáhů čtverečních309. Domek byl na císařském otisku označen jako 

spalný. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Exodus 19:4 „Sami jste viděli, co jsem učinil Egyptským, a jak jsem vás nesl na křídlách 

orličích, a přivedl jsem vás k sobě.“310 „Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem 

vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.“311 

                                                                                                                                                           
302 Skupsch, NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

     Skupeč na přelomu na přelomu 18. a 19. století patřila k panství Bezdružice. V některých matričních zápisech 

je uvedeno, že Eva Herz pocházela z Bezdružic. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
303 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
304 Poprvé se v matričním zápise uvádí u přijmení Herz také druhé přijmení Kohn. NA Praha, HBMa 1161, 

Matrika oddaných 1798–1839. 
305 Magdalena Pfefferkorn se narodila 10. srpna 1815 v Malé Šitboři v domě čp. 44. Otec Lukas Pfefferkorn byl 

synem Abrahama a Margarethy Pfefferkornových. Matka Marie byla dcerou Israela a Barbary Kohnových z Malé 

Šitboře. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
306 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
307 Dne 11. srpna 1840 v domě čp. 57 se narodil syn Adolf. Druhý syn Sigmund se narodil 11. srpna 1843 v domě 

čp. 54. Dcerka Julia se narodila 6. července roku 1845 v malošitbořském domě čp. 54. Třetí syn Ludwig přišel na 

svět 3. července 1847 v domě čp. 54. Syn Gustaf se narodil 20. dubna 1850 v domě čp. 53. Druhá dcera Juli se 

narodila 18. října 1851 v domě čp. 53. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
308 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
309 NA Praha, Sk 434, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
310 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
311 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 46 – Bejla Kohn 

 

yns rda sdxl ′d ovyb 

′l b″krt 
hlyb hsah hnvmu hp 

[haq srh larsy ′k tsa 
......... htms 

 

tybh trqi htyh ........ 

 

l″nhb ′usb htyb ta hbzi 
 

h″bent ; ........ 
 

 

Dne 4. měsíce druhého adaru 

622 malého počtu. 

Zde je uložena žena Bejla, 

Manželka váženého Jisraela Herše Kohna. 

…………………… 

 

…………. byla hlavou rodinou (dobrou 

hospodyní), 

dokud neopustila svůj dům v dobrém 

jménu, jak je uvedeno výše. 

…………….. Buď její duše svázána ve 

svazku života.

     Náhrobní kámen č. 46 se nachází v deváté řadě na východní polovině hřbitova. Stéla má 

rozměry 72 × 43 × 15 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem, pod nímž jsou 

oba kraje kamene vykrojené. Hebrejský text je narušen erozí kamene. 

 

     Paní Bejla, manželka pana Jisraela Herše Kohna, která zemřela 4. dne druhého adaru roku 

622 malého počtu, tedy 6. března 1862, nebyla doposud nalezena v dostupných matrikách pro 

obce Malá Šitboř a Milíkov. 
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Náhrobek č. 47 – Jakob (Chajim) Kohn 

 

[mun hp 

oyyx rrvhm ynybrh 

′u l″z yvl u″bsm [haq 
 

′m yrmvslv oyaryl rb′x 

′h tvem 
vtnvmam oyrpcm ovyl ovy 

ttma br lhqb vrsby 

vtdvbi 

srvdv oymyinb trsm 

′dis q″q vtdil qdev hbha 
 

sdxl ′g ovyb tmv oyns ′yx 

h″bent q″pl v″urt tns rda 
 

 

 

Zde je uložen 

vážený pan Chajim 

Kohn ze Šitboře (ŠBT), Levi, nechť je jeho 

památka k požehnání, …. 

Byl přítelem bohabojných a těch, kdo střeží 

pokyny Hospodinovy. 

Den po dni (1) vyprávějí o jeho věrnosti, 

Zvěstují v početném shromáždění ryzost 

jeho služby. 

Býval laskavým služebníkem, tím, kdo 

pro svoji obec šitbořskou hledával lásku a 

spravedlnost 

po celých osmnáct let. Zemřel 3. měsíce 

adaru roku 615 malého počtu. Buď jeho 

duše svázána ve svazku život

     Náhrobní kámen č. 47 se nachází v deváté řadě na východní polovině hřbitova. Stéla má 

rozměry 82 × 48 × 11,5 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, který činí jednu třetinu 

z celkové výšky kamene. Prostor s hebrejským textem je ohraničen úzkou linií. Eroze kamene 

značně narušila čitelnost nápisu. 

 

     V malošitbořské matrice zemřelých byl nalezen Jakob Kohn, který zemřel 20. února 

v jedenáct hodin v noci roku 1855312 v domě čp. 48. Pravděpodobně se jedná o muže, jenž je 

uveden na tomto náhrobku jako Chajim. Ostatky zesnulého byly ohledány a pohřbeny 22. 

února. Z matriky se můžeme také dozvědět, že pan Jakob Kohn působil jako místní náboženský 

učitel a jeho žena se jmenovala Anna, rozená Kohorn z Útviny. Ve věku 47 let a 2 měsíců 

skonal na vodnatelnost313. 

 

     Pan Jakob Kohn se narodil 28. prosince 1807 v malošitbořském domě čp. 44. Jeho rodiče se 

jmenovali Simon a Buna314 Kohnovi. Otec Simon byl synem Mayera315 a Reikli Kohnových. 

Matka Buna pocházela z Nového Sedliště316 a její otec se jmenoval Jakob Abeles317. Do 

                                                 
312 Datumy na náhrobku a v matrice spolu nesouhlasí o jeden den. Dne 3. adaru 615 malého počtu bylo 21. února 

1855. Tato neshoda však mohla být způsobena jiným vnímáním začátku nového dne v křesťanství a judaismu. 
313 Allgemeine Wassersucht, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
314 Buna nebo také Barbara Kohn. Zemřela 7. dubna roku v půl deváté večer roku 1845 v domě čp. 35 v Malé 

Šitboři. Její ostatky byly ohledány následujícího dne a pohřbeny 9. dubna. Dožila se 63 let. Za příčinu jejího úmrtí 

byla stanovena tuberkulóza (Zehrfieber). NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
315 Není jisté, zda se jedná o syna Israela Kohna Mayera, který je uveden v soupise z roku 1793. Pan Israel Kohn 

žil se svou ženou Barbarou a třemi dětmi, Mayerem, Sarou a Magdalenou, v 90. letech 18. století v Malé Šitboři. 

Společně jejich domácnost sdílel i Simon Hirschl. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis 

židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední 

archiv v Praze 2002, s. 62 

     Syn Mayer je zde uveden jako svobodný muž. Na základě tohoto soupisu nelze zjistit, kolik mu bylo let a zda 

nemohl mít již nějaké nemanželské dítě.  
316 Neyzettlitz (také Neuzetlitz), NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
317 Matka paní Barbary se jmenovala Charlotha, její jméno je uvedeno při narození syna Jakoba Kohna Salomona 

narozeného 2. června 1844. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
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společného svazku manželského vstoupili Simon Kohn a Buna Abeles 18. listopadu roku 1803. 

Ženich byl stár 26 let a nevěstě bylo 20 let. Svatební obřad vedl rabín Moses Dattlzweig 

z Lázní Kynžvartu318. Bratr Jacoba Kohna Leopold se narodil 8. března 1818319. Pan Jacob 

Kohn se ve věku 29 let oženil 15. listopadu 1837 se stejně starou Evou Abeles, dcerou Jonase 

Abelese z Nového Sedliště. Novomanžele oddal krajský rabín Salomon Sachs z Hroznětína320. 

Před sňatkem však pan Jakob měl dvě nemanželské dcery, Carolinu a Henriethu321. Matka 

těchto dvou dívenek se jmenovala Adelheit, jejími rodiči byli Jonas a Rosina Abelesovi 

z Nového Sedliště322. Zatím se nepodařilo prokázat, zda Eva Abeles a Adelheit Abeles byla 

jedna osoba. Otec obou žen se jmenoval Jonas, ale matkou Adelheit byla Rosina Abeles a 

matkou Evy Theresie Abeles, jak uvádějí zápisy v matrice narozených323. Po sňatku se 

manželům Jakobovi a Evě Kohnovým narodilo 5 dětí. Prvním byl syn Jonas, jenž přišel na svět 

16. srpna 1837 v čp. 35. Druhý syn Markus se narodil 12. července 1838. Syn Ignatz se narodil 

17. června 1842 v domě čp. 48. V tomto domě se také narodil 2. června 1844 syn Salomon. 

Záhy však ve stáří pouhých čtyř měsíců umírá. Syn Benjamin se narodil 6. února 1848 v domě 

čp. 48324. Týden a půl po narození pátého syna Eva Kohn, manželka Jakoba Kohna, zemřela 

15. února v deset hodin v noci roku 1848. Její tělo bylo ohledáno následujícího dne a pak 17. 

února pohřbeno. Ve věku 40 let podlehla infekci po porodu325. Po smrti manželky se pan Jakob 

opět oženil, prozatím nebylo zjištěno, kdy a kde k tomu došlo, ale lze předpokládat, že se tak 

stalo v letech 1848 až 1850. Druhá manželka pana Jakoba se jmenovala Anna, jež byla dcerou 

Samuela Kohrona z Útviny326 a jeho choti Roziny, rozené Kohn z Měchova327. Dne 17. května 

1850 se jim narodil syn Bernhard. Syn Moses přišel na svět 11. dubna 1853328. 

 

     Dům čp. 35 v Malé Šitboři, kde žil pan Jakob Kohn se svojí první ženou, se nacházel 

v jihovýchodním cípu obce na stavební parcele č. 47. Celkový výměr tohoto objektu činil 50 

sáhů čtverečních. V roce 1841 byl ve společném vlastnictví Junkera Bigatta a obce Malá 

Šitboř329. Těmto vlastníkům patřil i přilehlá parcela č. 12 o rozsahu 40 sáhů čtverečních330. 

Dům byl na císařské otisku označen jako spalný. 

 

     Dům čp. 48, kde pan Jakob Kohn zemřel, stál v jihovýchodní části obce na stavební parcele 

č. 51. Jednalo se o objekt, který byl připojený k místní synagoze a měl s ní společnou střechu. 

Zde se nacházela škola, pekárna, byt a stodola. Celková jeho výměra byla 40 sáhů čtverečních. 

Společnými vlastníky této stavby byli v roce 1841 Moses Glaser a místní židovská obec331. 

Dále viz informace o místní synagoze. 

                                                 
318 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
319 Také se narodil v domě čp. 44 v Malé Šitboři. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
320 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 

      Salomon b. David Sachs byl v letech 1833 až 1850 krajským rabínem Loketska a Žatecka. Podle 

familiantského zákona patřil k panství Hluboká nad Vltavou. Jako jeden z prvních rabínů používal univerzitní titul 

PhDr. Zemřel 30. dubna 1850 ve věku 45 let v Líčkově u Žatce. Pohřben byl v Hroznětíně. Fiedler, J.: 

Dokumentace židovských obcí, Hroznětín, s. 12 
321 Carolina se narodila 25. července 1833, Henrieta 13. prosince 1834. Obě dívenky se narodily v malošitbořském 

domě čp. 35 a v matrice byly vedeny jako nemanželské. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

      Holčička Karolina, dcera Jakoba Kohna, zemřela 8. července 1834 v domě čp. 35. Ve věku 10 měsíců podlehla 

tuberkulóze (Zehrfieber). NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
322 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
323 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
324 V matričním zápise u narození chlapce Benjamina Kohna je u jména jeho matky uvedeno, že Eva Kohn byla 

dcerou Jonase Abelse a jeho manželky Theresie, rozené Bloch z města Floss v Bavorsku (aus Floß in Bauern). NA 

Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
325 Jednalo se o zánět dělohy (Inflamat Uteri). NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
326 Uittwa, NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
327 Mies, NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
328 Oba chlapci se narodili v malošitbořském domě čp. 48. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–

1895. 
329 Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
330 NA Praha, Sk 434, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
331 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
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Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Žalm 19:3 „Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění.“332 „Svoji řeč předává 

jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.“333 

                                                 
332 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
333 Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 48 – Lejb Heller 

 

′l z″urt [vyc y″x 

n″p 

rillih byl b″k bl bydnv rsy sya 
 

ovls fdrv ovls bha oynvybal [tn rzp 

 

tizb qde ykrdv yh rbd tvxvkn jlh 

 

lbql vmlvil jlh vtyb cnrpmv [z vpa 

 

 

vtxvnm hyht osv vtlvip rks 

 

h″bent 
 

/………../ 

/………/ Heller 

gestorben am 21. Juni 1856 

Friede seiner Asche 

 

18. sivan 616 malého počtu 

Zde je uložen 

muž ryzí a štedrého srdce (1) (vznešený), 

vážený pan Lejb Heller 
 

Bohatě obdarovával ubohé (2), miloval 

pokoj a následoval pokoj. 

Ubíral se bezúhonně podle slova Božího a 

cest spravedlnosti. Z potu 

tváře své živil svojí domácnost, (dokud) 

neodešel do svého světa, aby přijmul 
 

mzdu svého konání a tam (také) bude místo 

jeho odpočinku. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 
…………. 

………… Heller 

zemřel 21. června 1856 

Pokoj jeho popelu. 

 

     Náhrobní kámen č. 48 se nachází uprostřed deváté řady na východní polovině hřbitova. 

Stéla má rozměry 112 × 60 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena malým lomeným štítem 

uprostřed a mírnými oblými výstupky po stranách. Ve štítě na lícní straně kamene je jemnou 

linkou vyobrazen lev, po jeho stranách ve výstupcích jsou znázorněny abstraktní linie. 

Bilingvní text je ohraničen jemnou linkou na hoře a dole, po jeho stranách jsou tou samou linií 

vyznačeny sloupky s ozdobnými hlavicemi a patkami. Eroze kamene narušila jak náhrobní 

nápis, tak i jeho linkovou výzdobu. 

 

     Pan Lejb Heller, který zemřel 18. sivanu 616 malého počtu, tedy 21. června roku 1856, 

nebyl doposud nalezen v židovských matrikách vedené pro Malou Šitboř a Milíkov. Jeho úmrtí 

a pohřeb jsou uvedeny v matrice zemřelých pro Horní Lomany. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) 2 Paralipomenon 29:31 „Potom mluvil Ezechiáš, řka: Nyní jste posvětili rukou svých 

Hospodinu. Přistupte, a přiveďte oběti vítězné a oběti chvály do domu Hospodinova. Protož 

přivodilo shromáždění to oběti vítězné a oběti chvály, ano i každy z srdce ochotného 

k zápalným obětem.“334 „Potom opět Chizkijáš nařídil: „Protože jste uvedeni v kněžský úřad 

pro Hospodina, přistupte a přineste do Hospodinova domu dary k obětním hodům a oběti 

děkovné.“ Shromáždění přineslo dary k obětním hodům a oběti děkovné a každý, kdo měl 

k tomu ochotné srdce, i oběti zápalné.“335 

 

(2) Žalmy 112:9 „Rozděluje štědře, a dává nuzným; spravedlnost jeho zůstává na věky, roh 

jeho bude vyvýšen v slávě.“336 „Rozděluje, dává ubožákům, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho 

roh se zvedne v slávě.“337 

                                                 
334 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
335 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
336 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
337 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 49 – Barbara (Brejndl) Pfefferkorn 

 

′l z″urt yrst ′x 
hnvmu hp 

′s oyibs tb hnyqzh hsah 
ldnyyrb trm oyns hibsv 

l″z [raqrpip [mpyl ′k tsa 
 

hynb traptv hlib trapt 

oynvybal tvxav oyynil oa 

hrvre oyyxh rvreb hspn ′ki 
 

oyqydeh oi hbsvm [di [gbv 

 

h″bent > [ma tvynqdev 

 

8. tišri 616 malého počtu. 

Zde je uložena 

žena, stařena, stará sedmdesáti 

a sedmi let, paní Brejndl, 

manželka váženého Lipmana Pfefferkorna, 

nechť je jeho památka k požehnání. 

Okrasa svého muže a ozdoba svých dítek 

Matka chudých a sestra ubohých, 
 
Proto její duše bude svázána ve svazku 

života 

a v zahradě Eden bude přebývat 

 

se spravedlivými. Amen. Buď její duše 

svázána ve svazku života.

 

 

     Náhrobní kámen č. 49 se nachází v deváté řadě uprostřed ve východní polovině hřbitova. 

Stéla má rozměry 67 × 53,5 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž zasahuje 

do viditelné poloviny kamene. Prostor s hebrejským textem je ohraničen úzkou linií. Eroze 

kamene částečně narušila hebrejský text, proto je problematické přečíst jeho prostřední část. 

 

     Paní Brejndl, manželka pana Lipmana Pfefferkorna, která zemřela podle data na náhrobku 

8. tišrí 616 malého počtu, tedy 20. září 1855, nebyla nalezena v matrikách zemřelých Malé 

Šitboře a Milíkova. Zatímco v malošitbořské matrice se nachází záznam o úmrtí vdovy Barbary 

Pfefferkonové, jež skonala 7. října v devět hodin ráno roku 1856338 v domě čp. 49 v Malé 

Šitboři. Následujícího dne byly její ostatky ohledány a také pohřbeny. Ve věku 70 let podlehla 

nejspíše nákaze neštovic339. 

 

     Paní Barbara, dcera Joachima Greila a jeho ženy Perl340 z Částkova341, se ve věku 

šestadvaceti let provdala za dvaatřicetiletého Koppelmana342 Pfefferkorna. Jednalo se o třetího 

syna Abrahama Pfefferkorna343 z Malé Šitboře. Ten v té době byl úředně evidován 

v malošitbořském domě čp. 49. Novomanžele 12. srpna 1812 oddal rabín Juda Hönig 

z Prahy344. Během jejich společného rodinného života se jim narodilo pět dětí. První syn Moritz 

se narodil 19. července 1813. Druhý syn Emanuel přišel na svět 18. května 1815. Třetí syn 

Abraham se narodil 10. září 1817. Dcerka Feronika se narodila 5. června 1825. Posledním 

narozeným dítětem manželů Barbary a Koppelmana Pfefferkornových byla dcera Judith, která 

přišla na svět 10. prosince 1828. Všechny děti se narodily v domě čp. 49. V tomto domě také 

                                                 
338 Dne 7. října 1856 bylo úterý 8. tišrí 617 malého počtu. Vzhledem k datu na náhrobním kameni činí rozdíl 

s údajem v kronice jeden rok. Z tohoto důvodu se lze domnívat, že asi došlo k nesprávnému vytesání letopočtu. 

Vzhledem k dalším skutečnostem jako je například téměř shodné jméno paní Brejndl a paní Barbary a jména jejich 

manželů. 
339 Schwarze Krankenheit, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
340 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
341 Schossenreit (Schossenreith nebo také Schossenreuth), NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
342 Choť paní Barbary se jmenoval Kopelman, jméno Lipman by mohlo být jeho obdobou používanou 

v domácnosti. 
343 Pan Abraham Pfefferkorn žil se svojí ženou a pěti dětmi, Moisesem, Salomonem, Kopelmannem, Lukasem a 

Dorotheou, v roce 1793 v Malé Šitboři v domě čp. 19. Pan Abraham v té době obchodoval se střižním zbožím.  
344 Prag, NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
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zemřel pan Koppelman Pfefferkorn, manžel paní Barbary. Ve věku 56 let podlehl 25. března 

roku 1836 na zánět pohrudnice s výpotkem345. 

 

     Dům čp. 49 v Malé Šitboři, kde žili manželé Barbara a Koppelman Pfefferkornovi, se 

nacházel v jižní části vsi na stavební parcele č. 59. Dům patřil v roce 1841 panu Salomonovi 

Pfefferkornovi346, měl celkovou výměru 70 sáhů čtverečních a na císařském otisku je označen 

jako spalný. 

                                                 
345 Brustwassersucht, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
346 NA Praha, Sk 434, Alphabetisches Verzeichniß der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  

     Snad se jedná o chybu písaře, když je uvedeno ve stavebním protokolu jméno Salomonn Pfeffermann, NA 

Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
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Náhrobek č. 50 – Eva Herz 

 

′g ovy 

z″yrt ubs sdxb 
hllvhmh hsah hnvmu hp 

trm ayh oysim tbvuv [x tbvu 

h″pm l″z wrih hnvy ′r tsa ldya 

 

hydy yrpmv hyyx ymyb bvu tlmvg 

 

............ htsi 

................ 

................ 

h″bent ; [ma [di [gb 

 

 

 

Dne 3. 

měsíce švatu 617. 

Zde je uložena žena chvalořečená, 

laskavá duchem i skutky (1), paní 

Ajdl, manželka pana Jonaha Herze, nechť 

je jeho památku k požehnání, odtud. 

Konala dobro v dny svého života a z plodů 

svých dlaní 

vykonávala……… 

…………. 

…………. 

v zahradě Eden, Amen. Buď její duše 

svázána ve svazku života.

     Náhrobní kamen č. 50 se nachází v deváté řadě ve východní polovině hřbitova. Stéla má 

rozměry 113 × 62,5 × 13 centimetrů. Horní část je zakončena vlnitým obloukem, jenž má 

uprostřed malou plošku a po obou stranách jsou v malých kruhových prostorech vyobrazeny 

hvězdičky. V horní části prostoru se nachází datace úmrtí zesnulého. Prostor původního textu 

je po stranách lemován úzkými reliéfními sloupky s ozdobnými hlavicemi a patkami. Horní a 

prostřední část jsou odděleny úzkou římsou. Pravděpodobně se na tomto náhrobku nacházel 

bilingvní text, který je nyní velmi narušen erozí kamene. 

 

     Vdova Eva Herz zemřela 28. ledna v devět hodin ráno roku 1857347 v Malé Šitboři v domě 

čp. 54. Následujícího dne byly její ostatky ohledány a pohřbeny. Ve věku 82 let skonala na 

ochrnutí plic348. 

 

     Manželem paní Evy byl Jonas Herz, který je uveden na náhrobním kameni č. 45. Další 

informace viz tento náhrobek. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Nahum 3:4 „Pro množství smilství smilnice, velmi milé, mistryně kouzlů, kteráž prodávala 

národy smilstvími svými, a lidi kouzly svými.“349 „To všechno pro mnohá smilstva Nevěstky, 

přesvůdné mistryně kouzel. Svým smilstvem kupčí s pronárody, svými kouzly kupčí 

s čeleděmi.“350 

                                                 
347 Datum na náhrobku je totožné s tím, které je uvedeno v matrice. 
348 Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
349 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
350 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 51 – Eva Steiner (Chava, manželka Davida Ariho) 

 

q″pl z″yrt ba ′b 

hnvmu hp 

hvx trm hllvhmh hsah 

[m l″z yra dvd ′r tsa hrqyh 

 

hns oyistb trpn d″his q″q 
 

l″nh ovyb htmdal hbsv 
 

ynil hpk yx lkl oa htyh ayh 

 

hxls [vybal hydyv hsrp 

oysvdq lhqb hspn hz rksb 

hrvre oyyxh rvrebv xvnt 

 

h″bent 
 

2. avu 617 malého počtu 

Zde je uložena 

žena hodná chval paní Chava, 

vzácná manželka pana Davida Ariho, nechť 

je jeho památka k požehnání, ze 

 

svaté obce Šitboř. Zemřela v jejích 

devadesáti letech 

a vrátila se do země v již zmíněném dni 

Ona za svého života matka všeho živého, 

dlaň svou k nešťastným (chudým) 

 

otevírala, své ruce chudým vztahovala, 

za to její duše si odpočine ve shromáždění 

svatých, bude opětována a ve svazku života 

svázána bude. 

 

Buď její duše svázána ve svazku života.

 

     Náhrobní kámen č. 51 se nalézá v deváté řadě ve východní polovině hřbitova. Rozměry 

stély jsou 73 × 52,5 × 10,5 centimetrů. Horní část kamene je zakončena obloukem s malými 

ploškami po stranách. Prostor hebrejského textu je ohraničen úzkou mělkou linií. Nápis lze 

doposud částečně přečíst. 

 

     V matrice zemřelých Malé Šitboře se nachází zápis úmrtí vdovy Evy Steiner, která zemřela 

22. července v jedenáct hodin večer roku 1857351 v domě čp. 39. Následujícího dne byly 

ohledány její ostatky. Pohřeb vdovy Steinerové se uskutečnil 24. července. Ve věku 71 let 

skonala na ochrnutí plic352. 

 

     Matriční záznamy uvádí paní Evu Steiner353 jako matku několika nemanželských dětí, 

jejichž otec byl David Löw354 z Malé Šitboře. Syn Samuel se narodil 24. ledna 1815. Druhý 

syn Salomon se narodil 18. ledna 1817. Třetí syn Daniel přišel na svět 2. července 1822. Dcera 

Babeth se narodila 27. prosince 1820. Čtvrtý syn Moses Steiner se narodil 2. února 1824. 

Šestým dítkem Evy Steiner a Davida Löwa byl syn Simon, jež se narodil 6. ledna 1826. 

Všechny děti se narodily v Malé Šitboři v domě čp. 39355. 

 

                                                 
351 Datum na náhrobku v hebrejštině nesouhlasí s údajem v matrice o jeden den, dne 2. avu 617 malého počtu byl 

čtvrtek 23. července roku 1857. 
352 Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
353 Eva Steiner pocházela z Drmoulu, její otec se jmenoval Hirsch. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 

1798–1840. 
354 David Löw byl synem Salomona a Barbary Löw z Malé Šitboře. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 

1798–1840. 

     Obchodník Salomon Löw a jeho manželka Barbara žili se svými třemi dětmi, Davidem, Sarou a Johannou, ke 

konci 18. století v Malé Šitboři. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin 

v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, 

s. 63 
355 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
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     V tomto domě čp. 39 byl úředně hlášen pan David Löw v době, kdy vstupoval 26. února 

1799 do svazku manželského s Marií Veit. Ženichovi bylo 24 let a nevěstě Marii, dceři 

Nephtalyho Veita, bylo také 24 let. Novomanžele oddal Moses Dattlzweig z Kynšperka nad 

Ohří356. Manželka pana Davida Löwa Marie Ester zemřela 16. července 1807 v domě čp. 39 ve 

věku 30 let při porodu357. Po skonu manželky se pan David podruhé oženil s Diemand Löw, 

dcerou Phillipa a Libely Löw z Arnoltova358. Není doposud známo, kdy a kde se jejich sňatek 

uskutečnil, protože není v místních matrikách uveden. První zmínka o druhé manželce pana 

Davida Löwa se nalezla v malošitbořské matrice v zápisu u narození jejich manželské dcery 

Diemand narozené 14. ledna 1813 v domě čp. 39359. Další informace o paní Diemand pochází 

ze záznamu v matrice k jejímu úmrtí. Zemřela ve věku 32 let 21. ledna 1813 v domě čp. 39 

v Malé Šitboři. Příčinou jejího skonu byla pravděpodobně infekce po porodu360. Znamená to 

tedy, že zemřela týden po narození své dcerky. Pan David Löw zemřel jako vdovec 4. ledna 

1838 v domě čp. 39. Ve věku 65 let podlehl zánětu srdce361. 

     Podrobným studiem židovských matrik evidovaných pro obec Malou Šitboř se podařilo 

zjistit přejmenování nemanželských dětí Davida Löwa a Evy Steinerové z jejich původního 

přijmení Steiner na Löw. Například syn Daniel začal používat přijmení Löw, s ním je i zapsán 

v matrice při narození svého syna Davida narozeného 19. prosince 1855362. Zde je také 

uvedeno, že Daniel Löw byl synem již zemřelého Davida Löwa a Evy, rozené Steiner, 

pocházející z Drmoulu. Jméno pana Daniela Löwa se nachází na náhrobku č. 12 a jméno jeho 

manželky Heleny na náhrobku č. 5. 

 

     Dům čp. 39 v Malé Šitboři, kde zemřela paní Eva Steinerová, se nalézal v jihozápadní části 

obce Malá Šitboř na stavební parcele č. 33. Celková výměra objektu byla 65 sáhů čtverečních. 

Majitelkou stavení, které je na císařském otisku označené jako spalné, byla Maria Löwi363. Viz 

náhrobek č. 5 Heleny Löw. 

                                                 
356 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
357 Kindesnöthen, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
358 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

     Manželé Philipp a Libusche Löw žili společně se třemi dcerami, Demut, Sarou a Ester, v Arnoltově v roce 

1793. Pan Philipp Löw obchodoval s kapesníky. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis 

židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední 

archiv v Praze 2002, s. 31 
359 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
360 Geburtsbrand, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 

      Německé slovo der Brand označuje sněť, dříve se mohlo používat i pro komplikace v šestinedělí či horečku 

omladnic. B. Lutonský, Černý, J.: Latinsko – německo – český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů 

s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy, s. 30 a 138 
361 Herzbeutelwassersucht, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 

     Výraz die Herzbeutelwassersucht přesně znamená výpotek v osrdečníkovém vaku. B. Lutonský, Černý, J.: 

Latinsko – německo – český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro 

genealogy, s. 68 a 138  
362 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
363 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
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Náhrobek č. 52 – Leopold Bloch 

 

n″p 
qxey [b hdvhy ′k rsyh syah 

′l b″krt ryya dvy ovyb rupn jalb 
[gbs oyqyde ras oi hbent 

 

c″a [di 
 

Leopold Bloch aus 

Miltigau 1861 

 

Zde je uložen 

muž přímý, vážený Jehuda, syn Jicchaka 

Blocha. Zemřel 10. ijaru 622 malého počtu. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života, 

s ostatními spravedlivými, kteří jsou 

v zahradě Eden. Amen. Sela. 

 

Leopold Bloch z 

Milíkova, 1861

 

     Náhrobní kámen č. 52 se nachází v deváté řadě ve východní polovině hřbitova. Stéla má 

rozměry 54 × 47 × 10,5 centimetrů. Horní část kamene je zakončena obloukem, jenž se po 

stranách mírně zplošťuje. Pod obloukem jsou již téměř neznatelně znázorněny rostlinné 

motivy. Prostor s rostlinným vyobrazením a bilingvním textem je ohraničen úzkou linií. 

 

     V matrice zemřelých Milíkova se nachází záznam úmrtí pana Leopolda Blocha, jenž zemřel 

26. prosince 1860364 ve věku 78 let na sešlost stářím365. 

                                                 
364 Datum uvedené na náhrobku nesouhlasí s datem v latince ani s údajem v matrice. Podle matriky zemřel 26. 

prosince 1860, tedy 13. tevetu 621 malého počtu. Datum v hebrejštině uvádí 10. ijar 622 malého počtu, což bylo 

10. května roku 1862. Na náhrobku je třetí datum napsané latinkou, připomínající úmrtí pana Leopolda Blocha 

v roce 1861. 
365 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
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Náhrobek č. 53 – nečitelný 

 

     Náhrobní kámen č. 53 se nachází v deváté řadě ve východní polovině hřbitova. Stéla má 

rozměry 58 × 43 × 10 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž se po stranách mírně 

zplošťuje. Pod horní částí oblouku jsou vyobrazeny rostlinné motivy. Prostor s bilingvním 

textem a rostlinnou výzdobou je ohraničen úzkou linií. Eroze náhrobní nápis značně narušila. 
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Náhrobek č. 54 – Emilie Glaser 

 

............. 

tb oyrm hlvtbh ...... 

 

d″his q″qm rzalg hsm h″k 

′l b″krt hrvt txms ......... 

............. 

............. 

............. 

............. hbzi oyns a″yb hbvhah 

h″bent 

 

Hier ruht die Hülle der im 11. Lebens= 

jahre verstorbenen Emilie Glaser 

Tochter des Moses und Buna 

Glaser. Verlies das Zeitliche am 27. 

September 

1861 

…….. 

…… dívenka Miriam, dcera 

váženého pana Mošeho Glasera ze svaté 

obce Šitboř. 

………Simchat Tora 622 malého počtu. 

………..… 

………..… 

………..… 

milována v 11 letech opustila …… 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

Zde odpočívá schránka jedenácti- 

leté zemřelé Emilie Glaser. 

Dcera Mosese a Buny 

Glaserových. Opustila zdejší svět 27. září 

1861.

 

 

     Náhrobní kámen č. 54 se nachází v deváté řadě ve východní polovině hřbitova. Napůl 

rozlomená stéla má celkové rozměry 85 × 55 × 9 centimetrů. Horní část kamene je zakončena 

obloukem s malými ploškami po stranách. Bilingvní text je částečně narušen erozí kamene. 

 

     Dívenka Emilie Glaser, manželská dcerka Mosese a Barbary Glaser, zemřela 26. září v pět 

hodin večer roku 1861 v Malé Šitboři v domě čp. 4. Následujícího dne byly její ostatky 

ohledány a pohřbeny. Ve věku 10 let a 3 měsíců podlehla nákaze břišní úplavice366. Dále viz 

náhrobek č. 90 pana Mayera Glasera. 

                                                 
366 Dysenterie, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
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Náhrobek č. 55 – Salomon Pick 

 

ryya sdxb g″y 

q″pl u″yrt 
′vh rqyh sya [mun hp 

l″z qyp hsm r″rhk ′ay 

 

′b hyh hns oyist [b 

 

alv vnyi htxk al vtvmb 

oivn ykrd vykrd vxk cn 

 

rupn ovls vytvbytn lkv 

 

l″nhk ′usb rbqnv 

h″bent 

 

13. v měsíci ijaru 

619 malého počtu. 

 

Zde je uložen muž bohabojný 

… vážený pan Moše Pik, jehož památka je 

k požehnání, 

stár byl v okamžiku smrti devadesát let, 

 

přesto jeho oko nepohaslo a 

jeho síla nezeslábla. Jeho cesty byly 

cestami dobra 

a všechny jeho stezky byly stezkami 

pokoje. Zemřel 

a pohřben byl v dobrém jménu, jak bylo 

výše zmíněno. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 

 

     Náhrobní kámen č. 55 se nachází v deváté řadě ve východní polovině hřbitova, od severní 

zdi je vzdálen necelých pět metrů. Rozměry stély jsou 70 × 53 × 10 centimetrů. Horní část je 

zakončena obloukem, jenž se po stranách mírně zplošťuje. Prostor s hebrejským textem je 

ohraničen úzkou linií. Hebrejský text je částečně narušen erozí kamene. 

 

     Pan Salomon Pick zemřel 16. května v jedenáct hodin v noci roku 1859 v Malé Šitboři 

v domě čp. 49. Tělo zesnulého bylo ohledáno a pohřbeno 18. května. Pan Salomon Pick ve 

věku 92 let podlehl ochrnutí plic367. Manželka tohoto muže se jmenovala Bluma, jak uvádí 

úřední zápis v matrice368. 

 

     Pravděpodobně se jedná o pana Salomona Picka, který je uveden v matrice oddaných u 

sňatku s Barbarou Pfeffer z 14. ledna 1850. Ženich vstupoval do tohoto manželství jako 

svobodný muž ve věku 76 let a šesti měsíců. Byl manželským synem Joachima Picka z 

Oberndorfu369. Matka pana Salomona se jmenoval Eva pocházela z Chudenic u Klatov370. 

V době svatby se pan Salomon Pick zdržoval v Malé Šitboři v domě čp. 52. Nevěsta Barbara 

v tom čase 57 letá pocházela z Lomničky371. Její rodiče se jmenovali Izak a Rosia372 

Pfefferovi373. Také ona byla úředně hlášena v den svatby v malošitbořském stavení čp. 52. 

Novomanžele oddal krajský rabín Mose z Lázní Kynžvartu374. Dále viz náhrobek č. 25                        

– Barbara Pick.

                                                 
367 Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
368 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
369 Dnes již zaniklá ves Oberndorf se nacházela u dnešní obce Šumná, jež je vzdálena dva kilometry od města 

Litvínov severním směrem. Dříve Oberndorf nebo také Oberdorf spadal úředně pod Červený Hrádek (Rothenhaus) 

u Jirkova v Žateckém kraji (Satzen Kreis).  
370 Chudenitz Klattau Kreises, NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
371 Steingrub, NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
372 rozená Spiegel, NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
373 Isak Pfeffer je uveden spolu se svojí manželkou Sarou a dcerami Ester, Leou, Sarou a Blumou v soupise 

židovských rodin z roku 1793. Byl obchodníkem a bydlel se svojí rodinou ve Wallhofu, který spadal pod 

Lomničku. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., 

Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 81 

     Není jisté, zda paní Rosia Pfeffer rozená Spiegel byla v soupise židovských rodin zapsána jako Sara Pfeffer. 
374 NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
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Náhrobek č. 56 – Neftali Glaser 

 

′l b″yrt ubs ′d 
xvr [manv bvu sya [mun hp 

oybvuh mymyb rps yrma [tvnh 

 

rzalg ryam ′k [b /...../ ′qh h″h 
 

hnvma jrdm qtn al hpm l″z 
 

 

′a bvrl yverv vmil bvu srd 
oysvdqlv vymi la fcan vyxa 

 

bvu osb hmh wrab rsa 

[ma h″bent l″nh ovyb 
 

 

Neftali Glaser, 76 Jahre 

alt starb am 25. ten Jäner 

1852 Friede seiner 

Asche 

 

 

4. švat 612 malého počtu 

Zde je uložen muž dobrý a věrného ducha, 

jenž během svátků promlouval vznešeným 

hlasem, 

takový býval duchovní kníže /eroze/, syn 

váženého Meira Glasera, 

nechť je jeho památka ku požehnání, odtud 

(ze Šitboře pocházel). Na cestách pravdy 

nikdy neškobrtl 

a hledal dobro svého lidu, oblíben byl 

u svých bratří. Byl připojen ke svému lidu a 

ke všem svatým, 

kteří jsou v zemi v dobrém jménu, 

toho dne, jak je zmíněno výše. Buď jeho 

duše svázána ve svazku života. Amen. 
 
Neftali Glaser, v 76 letech 

stáří zemřel 25. ledna 

1852. Pokoj jeho 

popelu

     Náhrobní kámen č. 56 se nachází v desáté řadě ve východní části hřbitova, od jižní zdi je 

vzdálen jeden metr. Stéla má rozměry 120 × 56 × 13,5 centimetrů. Horní část je zakončena 

dvaceticentimetrovou plochou uprostřed s vlnitým zešikmením ke stranám. Na okraji horní 

části se nacházejí malé několika centimetrové plošky. Bilingvní text je doposud až na 

jednotlivá hebrejská písmena čitelný. 

 

     Pan Nephtali Glaser zemřel 25. ledna v pět hodin večer roku 1852375 v malošitbořském 

domě čp. 48. Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány a pohřbeny pak 27. ledna. Vdovec 

Nephtali Glaser skonal ve věku 76 let na tyfus376. 

 

     V malošitbořské matrice oddaných se nachází záznam o svatbě pana Nephtaliho Glasera 

s Dorotheou Pfefferkornovou. Sňatek se odehrál 3. února roku 1801 v Malé Šitobři. 

Pětadvacetiletý ženich Nephtaly byl prvorozeným synem Maeyra a Judith Glaserových377. 

Nevěsta Dorothea byla stejného stáří jako její nastávající, pocházela z Malé Šitboře, kde žila 

                                                 
375 Datum uvedený v hebrejštině na náhrobku souhlasí s datem zapsaným v matrice, 4. švat 612 malého počtu byla 

neděle 25. ledna roku 1852. 
376 Typhusfieber, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
377 Manželé Mayer a Judith Glaserovi žili společně se svými čtyřmi dětmi, Nephtalym, Judou, Samuelem a Annou 

Margarethou, v roce 1793 v Úbočí. Úředně však náleželi do obce Dolní Bělá v Plzeňském kraji. Pan Mayer 

pracoval jako učitel (Instruktor). Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin 

v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, 

s. 40 a 98. 
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s rodiči Abrahamem a Marthou Pfefferkornovými v domě čp. 19378. Novomanžele oddal rabín 

Moses Dattlzweig z Kynšperku nad Ohří379. Manželům Nehphtalymu a Dorothee Glaserovým 

se během jejich společného života narodily čtyři děti, dcera Barbara a synové Löbl, Moses a 

Eliáš380. Manželka Dorothea je uvedena na náhrobku č. 63 a další příbuzní na náhrobních 

kamenech č. 11, č. 17, č. 24, č. 29, č. 54 a č. 90. 

 

     Dům čp. 48, kde zemřel pan Nephtaly Glaser, stál v jihovýchodní části obce na stavební 

parcele č. 51. Jednalo se o objekt, který byl připojený k místní synagoze a měl s ní společnou 

střechu. Zde se nacházela škola, pekárna, byt a stodola. Celková jeho výměra byla 40 sáhů 

čtverečních. Společnými vlastníky této stavby byli v roce 1841 Moses Glaser a místní židovská 

obec381. Dále viz informace o místní synagoze. 

                                                 
378 Manželé Abraham a Martha Pfefferkornovi žili společně se svými pěti dětmi, Moisesem, Salomonem, 

Kopelmannem, Lukasem a Dorotheou, v roce 1793 v Malé Šitboři. Otec Abraham obchodoval s domácím střižním 

zbožím. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., 

Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 62–63 
379 NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
380 Dcera Barbara se narodila 9. prosince roku 1862 v domě čp. 65. Syn Isak Löbl přišel na svět 27. července roku 

1808 v domě čp. 46. Druhý syn Moses se narodil 10. června 1811 v domě čp. 48. V tomto domě se také narodil 1. 

dubna 1813 třetí syn Elias. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840.  
381 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
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Náhrobek č. 57 – Koppel (Kopl) Simon 

 

[mun hp 

bqiy layrbg ′r 
rrhvmk [b lpaq hnvkmh 

y″x rupn lez [vims fcvy 
 

q″pl t″yrb rmvib gl ryya 

alv tma jrd vkrdl jlh bqiy 

trapt vyyxb vb htlvi aemn 

oyrxal byumv bvu vynb ynbv vynb 

 

oyldv oyyni dcx lmvg vlsm 

 

vynb ta jyrdh oynvybal [tn rzp 

 

yrbd vyh vyrbd tmab yy taryh ykrdb 

 

′ki jlhy vynpl qdev qde 

 

vrsbv xvny oysvdq lhqb vspn 

 

hnyqzb tm [di [g xubl [vksy 

 

vynb [vbadl oymy ibsv hbvu 

 

h″bent = l″nh ovyb 

 

 

Zde je uložen 

pan Gabriel Jaakov 

zvaný Kopl, syn váženého pana 

Josefa Simona, buď jeho památka ku 

požehnání, zemřel 18. 

ijaru, v den Lag B’omer, 612 malého počtu. 

Jaakov se bral svou cestou – cestou Pravdy 

a těžko byste na jeho žití hledali selhání. 

Chlouba svých synů a vnuků, laskavý a 

dobro činící vůči druhým. 

Z toho, co mu záleželo, konával 

milosrdenství vůči chudým a nuzným. 

Bohatě rozdával všem, kdo byli v nouzi a 

své děti vedl 

věrně cestami bohabojnosti. Jeho slovo 

bylo slovem 

spravedlivosti a spravedlivost také půjde 

před ním. Proto také 

jeho tělo odpočine se shromážděním 

svatých zatímco jeho 

oslavené tělo bezpečně najde svůj příbytek 

v zahradě Eden. 

Skonal v pohnaném věku sytý dní k žalu 

svých potomků 

v den jak bylo uvedeno výše. Buď jeho 

duše svázána ve svazku života.

     Náhrobní kámen č. 57 se nachází v desáté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 95 × 50,5 × 15 centimetrů. Horní část je zakončena dvaceticentimetrovou plochou 

uprostřed s vlnitým zešikmením ke stranám. Na okraji horní části se nacházejí malé 

několikacentimetrové plošky. Hebrejský text je v některých částech částečně narušen erozí 

kamene. 

 

    V malošitbořské matrice zemřelých se nachází záznam úmrtí pana Koppela Simona, který 

skonal 5. května v jedenáct hodin dopoledne roku 1852382 v Malé Šitboři v domě čp. 38. 

Následujícího dne bylo jeho tělo ohledáno a pak 7. května bylo pohřbeno. Vdovec Koppel 

Simon zemřel ve věku 86 let na sešlost stářím383. 

 

                                                 
382 Datum na náhrobku nesouhlasí s datem v matrice o dva dny. Dne 18. švatu 612 malého počtu byl pátek 7. 

května 1852. Znamená to tedy, že na náhrobku je uveden místo úmrtí pana Koppela Simona den jeho pohřbu. 
383 Altersswäche, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
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     Pan Koppel Simon384 ve věku 28 let vstoupil 8. srpna 1804 do svazku manželského s 26 

letou Sarou Lederer, dcerou Salomona Löwa385. Novomanžele oddal rabín Moses Dattlzweig 

z Kynšperku nad Ohří386. Manželům Koppelovi a Sáře Simonovým se narodil 10. srpna roku 

1805 syn Josef387. Druhý syn Leopold Moses Simon se narodil 3. června 1808. Dcera 

Margaretha přišla na svět 3. října 1810. Druhá dcerka Barbara se narodila 3. března 1813. Třetí 

syn Lasar se narodil 17. března 1815. Čtvrtý syn Salomon se narodil 23. ledna 1820. Všechny 

děti se narodily v domě čp. 39388. Prvorozený syn Joseph389 se ve svých 26 letech oženil s 23 

letou Charlotte Wessel, jejímž otcem byl Abraham Wessel z Malé Šitboře. Jejich sňatek se 

uskutečnil 23. května roku 1831. Novomanželský pár oddal rabín Isak Pereles z Bečova390. 

Druhý syn Moses se oženil 28. prosince v roce 1836. Ve svých 28 letech si vzal za ženu 32 

letou Babettu Heller, jejímž otcem byl Moses Heller z Pochlovic391 u Kynšperka nad Ohří. Do 

společného svazku manželského je uvedl rabín Moses Sachs z Kynšperku nad Ohří392. 

Manželům Mosesovi a Babetě Simonovým se narodilo šest dětí393. Třetí syn Lazar se ve věku 

devětadvaceti let394 oženil 25. prosince roku 1845 s osmadvacetiletou Rosalií Abeles, dcerou 

Joachima Abelese a jeho manželky Rebeky395 z domu čp. 50 z obce Čeradice v Žateckém 

kraji396. Manželům Lazarovi a Sáře Simonovým se podle záznamů v malošitbořské matrice 

                                                 
384 V té době pravděpodobně bydlel v Malé Šitboři v domě čp. 39. V matrice narozených a oddaných se uvádí u 

Koppela Simona jen, že se jeho otec jmenoval Simon. V soupise z roku 1793 se osoby s přijmením Simon 

neobjevují ani v Malé Šitboři, Milíkově ani v blízkém Úbočí. NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–

1839. 

      NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

  Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský 

kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 39–41 a 62–63 
385 Obchodník s drobným zbožím Salomon Löw žil se svou ženou Barbarou a třemi dětmi, Davidem, Sarou a 

Johannou, v roce 1793 v Malé Šitboři. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských 

rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 

2002, s. 63 
386 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
387 V matričním zápise narození Josefa Simona se u matky Sary Simon uvádí, že byla dcerou Salomona Löwa 

a Barbary Löw. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

     Manželé Salomon a Barbara Löwovi se nacházejí také v soupise židovských rodin z roku 1793. Zde se uvádí, 

že žili v Malé Šitboři společně se svými třemi dětmi, synem Davidem a dcerkami Sarou a Johannou. Boháček, J., 

Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, 

Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 63 

      Proč je tedy při sňatku s Koppelem Simonem zapsána jako Sara Lederer? Přišla snad na svět jako nemanželské 

dítě a až po jejím narození mohli její rodiče vstoupit do svazku manželského? Nebo se stala při matričním zápisu 

jejího sňatku úřední chyba? Bohužel se asi na tyto otázky odpověď v současné době již nenalezne. 
388 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
389 V té době bydlel v domě čp. 38. NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
390 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
391 Pochlowitz, NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
392 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
393 Dcera Katti se narodila 22. září roku 1840. Dne 13. ledna 1842 přišla na svět dcera Rosina. Dcerka Gustla se 

narodila 23. října 1843. Syn Samuel se narodil 2. října roku 1845. Druhý syn Josef přišel na svět 23. listopadu 

roku 1847. Dne 12. března roku 1849 se jim narodil třetí syn Isak. Všechny děti se narodily v malošitbořském 

domě čp. 38. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
394 Panu Lazarovi Simonovi bylo podle matriky v den jeho svatby 29 let a 9 měsíců. NA Praha, HBMa 1163, 

Matrika oddaných 1840–1885. 
395 Paní Rebeka Abeles se zasvobodna jmenovala pravděpodobně Saul a pocházela z obce Libowitze v tehdejším 

Žateckém kraji. 
396 Tscheraditz, NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 
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narodily dvě děti397. Manželka Sara je uvedena na náhrobku č. 64. Na náhrobku č. 73 je 

pravděpodobně uvedena jeho snacha Rachel (Rosalia), jež byla manželkou třetího syna Lazara. 

 

     Dům čp. 38 v Malé Šitboři, kde zemřel pan Koppel Simonn, stál v jihozápadní části vesnice 

na stavební parcele č. 40. Celková výměra tohoto stavení činila 40 sáhů čtverečních. Domek 

vlastnil v roce 1841 právě pan Koppel Simon398. Na císařském otisku je tento objekt uveden 

jako spalný. 

                                                 
397 Dne 20. července 1849 se narodila v Malé Šitboři v domě čp. 39 dcera Rozina a v té samé obci v domě čp. 50 

se narodil syn Jacob. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
398 NA Praha, Sk 434, V úředním zápisu je uveden jako Koppelmann Simon. Bauparzellen Protocoll der 

Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
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Náhrobek č. 58 – Lukas Pfefferkorn 

 

n″p 

h″k rsy sya 

q″p laleb 

v″u ′v ovyb rupn 

q″pl a″rt tbu 

h″bent vtyb sbx 

 

 

 

Zde je uložen 

muž přímý, vážený 

Becalel Pfefferkorn, 

zemřel v pátek 15. 

 

tevetu 601 malého počtu. 

Útěchu jeho domu (1). Buď jeho duše 

svázána ve svazku života.

     Náhrobní kámen č. 58 se nachází uprostřed desáté řady ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 105 × 49 × 14 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem, na jehož 

stranách jsou malé plošky. Hebrejský text je v současnosti stále znatelný a čitelný. 

 

     Pan Lukas Pfefferkorn zemřel 8. ledna ve tři hodiny ráno roku 1841 v Chebu v domě čp. 

150. Téhož dne bylo jeho tělo ohledáno a pohřbeno bylo 10. ledna. Familiant Lukas 

Pfefferkorn měl trvalý pobyt v Malé Šitboři v domě čp. 53. Ve věku 58 let pan Lukas podlehl 

pravděpodobně břišním křečím399. Dále viz náhrobní kámen č. 34, který náleží manželce pana 

Lukase paní Marii Pfefferkorn. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Slovní spojení dvou hebrejských slov „vtyb sbx“ doslova znamená „Kéž se jeho dům 

shojí“. Znamená to, aby pozůstalí nalezli útěchu po smrti svého příbuzného. 

                                                 
399 Baucherklammung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
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Náhrobek č. 59 – Ester Bloch 

 

n″p 
hbvsx hsah 

lrtca ′m ′qyhv 

′alb bl ′k tsa 
tm yvgyulymm 

bqnv mhxd ′d ovy 

cpd ′z ovy u″sb 

q″pl g″rt tns 

h″bent 

Zde je uložena 

žena vážená 

a bohabojná, paní Ester, 

manželka váženého Lejba Blocha 

z Milíkova. Zemřela 

čtvrtého dne pesachu a pohřbena 

byla v dobrém jménu 7. den pesachu 

roku 603 malého počtu. 

Buď její duše svázána ve svazku života.

 

 

     Náhrobní kámen č. 59 se nachází v desáté řadě ve východní části hřbitova. Rozměry jsou 84 

× 46 × 13 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem, na jehož stranách jsou malé 

plošky. Hebrejský text je doposud viditelný a čitelný. 

 

     Paní Ester, manželka Löbla Blocha, zemřela 20. dubna 1843400 v Milíkově v domě čp. 10. 

Následujícího dne proběhlo ohledání ostatků zesnulé. Její pohřeb se odehrál 22. listopadu. Paní 

Ester Bloch se jmenovala za svobodna Geschmag. Ve věku 46 let podlehla zánětu pohrudnice s 

výpotkem401. 

                                                 
400 Datum uvedené na náhrobním kameni nesouhlasí s datem v matrice o dva dny. Sedmý den Pesachu roku 603 

připadl na sobotu 22. nisanu, a to bylo 22. dubna 1843. 
401 Brustwassersucht, NA Praha, HBMa 1245, Matrika zemřelých 1806–1868. 
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Náhrobek č. 60 – Josefa Wessl 

 

[uq urpl z″rt ryya b″y 

tary ′xa hivnehv hbvsx hsa u″p 
 

h″i lrip trm hynb trapt oyqla 
 

loivv lun ′r tsa 
.......... 

.......... 

......... 

 

Hier ruhet Frau Josefa Wessl 

geb. Bloch; 42 jahre alt starb am 

28. Aprill 1847 

 

 

12. ijaru 607 malého počtu 

Zde je uložena žena vážená a ctnostná, 

statečná, 

bohabojná, ozdoba svých dítek, paní Perl, 

budíž jí dán poko(1) 

manželka pana Natla Wessla 

………… 

………… 

………… 
 
Zde odpočívá paní Josefa Wessl, 

roz. Bloch, ve 42 letech zemřela 

28. dubna 1847

 

     Náhrobek č. 60 se nalézá v desáté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má rozměry 170 × 

71 × 14 centimetrů. Horní část je uprostřed zakončena mírně skoseným lomeným štítem, pod 

nímž je uvedena datace úmrtí zesnulé. Po stranách štítu jsou malé oblé výstupky s ozdobnými 

květinami uprostřed. Horní část štítu je ulomena a také levý ústupek je částečně uražen. Horní a 

prostřední část kamene je oddělena úzkou reliéfní římsou. Prostor s bilingvním textem je 

lemován po stranách úzkými reliéfními sloupky s okrasnými hlavicemi a patkami. Eroze 

kamene značně narušila znění nápisu na kameni. 

 

     V malošitbořské matrice zemřelých se nachází záznam o úmrtí paní Josephy Wessl, která 

odešla z tohoto světa 27. dubna v devět hodin večer roku 1847402 v domě čp. 51 v Žandově. 

Tělo zesnulé bylo ohledáno následujícího dne a pak pohřbeno 29. dubna. Paní Josepha Wessl, 

rozená Bloch z Tachova čp. 113, byla manželkou malošitbořského familianta Nathana Wessla, 

jenž pracoval jako výběrčí silničního mýta v Žandově. Ve věku 42 let podlehla na sněť 

z důsledku zánětu břicha403. 

 

     Sňatek Nathana Wessla a Josephy (Peppi) Bloch se uskutečnil 12. října v roce 1836. V té 

době oběma novomanželům bylo 31 let. Ženichovi rodiče Abraham a Barbara404 Wesslovi 

pocházeli z Malé Šitboře405. Nevěsta Josepha byla dcerou Latzara Blocha a jeho manželky 

Peppi z Tachova406. Novomanžele oddal rabín Moses Sachs z Lázní Kynžvart v Žandově407. 

Před jejich sňatkem se jim 7. ledna 1836 narodil nemanželský syn Latzar. Druhý syn Heinrich 

přišel na svět již jako manželské dítko 12. května 1837. Oba chlapci se narodili v domě čp. 57. 

                                                 
402 Datum na náhrobku s datem v matrice nesouhlásí pouze o jeden den, dne 12. ijaru 607 malého počtu byla 

středa 28. dubna roku 1847. 
403 Am Brand wegen Bauchentzundung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
404 Barbara Wessl se jmenovala za svobodna Buchsbaum. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–

1895. 
405 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
406 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
407 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
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Dcera Adelheit se narodila 18. srpna 1840408. Druhá dcera Mina přišla na svět 10. dubna 1842. 

Třetí dcerka Nani se narodila 9. října roku 1843409. Všechny tři dcery se narodily v domě čp. 

58. Čtvrtá dcera Fani přišla na svět 8. srpna 1845. Syn Bernard se narodil 21. dubna 1847. 

Poslední dvě děti se narodily v domě čp. 51 v Žandově. Týden po narození syna Bernarda paní 

Josefa Wessl zemřela. Rok a půl po jejím skonu se její manžel podruhé oženil. Dne 7. listopadu 

roku 1849 si vdovec Nathan Wessl ve věku 44 let vzal za ženu 35 letou Lotti Danzer, dceru 

Mathiase Danzera a jeho ženy Ludmilly z Chlístova410 v Klatovském kraji. Z tohoto manželství 

vzešla dcera Karolina, jež se narodila 19. února 1851 v Malé Šitboři v domě čp. 57. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Hebrejská zkratka „h″i“, znamená slovní spojení „ovlsh hyli“ (foneticky „alajha ha-

šalom“), které lze přeložit jako „Budiž jí dán pokoj“. 

                                                 
408 Při narození dcery Adelheit se nacházejí v matričním zápise důležité informace o jejím otci. Lze se tak 

dozvědět, že familiantské místo získal po zemřelém Simonu Silbermanovi a jeho jediném synovi Johanesovi 

Abrahamovi v panství Malé Šitboře. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
409 V matričním zápisu u narození této holčičky se podařilo nalézt informaci o její babičce Pepi Bloch, která se za 

svobodna jmenovala Maißl a pocházela z Prostiboře (německy Prostibor) v Plzeňském kraji. 
410 Chlistau, NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 



 99 

Náhrobek č. 61 – Eva (Idl) Kohn 

 

q″pl x″rt [vsar rda b″y 

 ′mb oyinv lyx tsa u″p 

tsa ldya h″h hysim 
 

hlib ta hbzi lgc oyyx ′r 

u″sb hynb tav 

h″bent 

12. prvního adaru 608 malého počtu. 

Zde je uložena žena udatná a líbezná ve 

svých skutcích, taková bývala Idla, 

manželka 

pana Chajima levity. Opustila svého muže 

a svá dítka v dobrém jménu. 

Buď její duše svázána ve svazku života.

 

 

     Náhrobní kámen č. 61 se nachází v desáté řadě ve východní části hřbitova. Stéla                             

o rozměrech 64 × 43 × 9 centimetrů je zakončena obloukem, po jehož stranách jsou malé 

plošky. Oblouk zaujímá téměř polovinu náhrobku. Hebrejský text je doposud viditelný 

a čitelný. 

 

     Paní Eva Kohn, manželka malošitbořského familianta Jakoba Kohna, zemřela 15. února 

v deset hodin v noci roku 1848411 v Malé Šitboři v domě čp. 48. Následujícího dne bylo její 

tělo ohledáno. Pohřeb paní Evy Kohn, rozené Abeles z Nového Sedliště, se konal 17. února. Ve 

věku 40 let podlehla infekci po porodu412. Dále viz náhrobek č. 47 – Jakoba Kohna, manžela 

paní Evy. 

                                                 
411 Datum uvedené na náhrobku s datem v matrice nesouhlasí pouze o jeden den, 12. adaru 608 malého počtu byla 

středa 16. února roku 1848. 
412 Jednalo se o zánět dělohy (Inflamat Uteri). NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
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Náhrobek č. 62 – Rebeka Pfefferkorn 

 

............ 

u″p 
tbvu hrqy tsa hbem taz 

hykrd oysim tbvuv lks 

ovls vyh hytvbytn lkv oivn ykrd 

 

ayh tvevxb hllvhmv tybb hdvbk 

h″k tsa hal hqbr trm hsah 

rbyuis q″qm [raqrpip ............ 
............ ovyb hrupn 

............ 

h″bent 
 

Hier ruhet im … Jahre 

ihres alters gestorbene Frau 

Rebeka Pfefferkorn selig ru= 

he ihrer Asche 

 

 

……. 

Zde je uložena. 

Tato maceva ženy bohabojné, laskavé 

mysli a laskavých skutků. Její cesty byly 

cesty utěšené a všecky její stezky pokojné (1). 

 

Vážena v domě a chvalořečena v ulicích, ona 

žena, paní Rebeka Lea, manželka váženého 

……. Pfefferkorna ze svaté obce Šitboř. 

Zemřela v den ….. 

……………. 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

Zde odpočívá v ….. roce 

svého stáří zemřelá paní 

Rebeka Pfefferkorn, tichý pokoj 

jejímu popelu.

 

     Náhrobní kámen č. 62 se nachází na konci desáté řady ve východní části hřbitova, od 

severní zdi je vzdálen necelých pět metrů. Stéla má rozměry 97 × 60 × 13 centimetrů. Horní 

část kamene je zakončena obloukem, po jehož stranách jsou malé plošky. Oblouk představuje 

jednu třetinu z celkové výšky kamene. Prostor s bilingvním textem je po celém svém obvodu 

ohraničen úzkou mělkou linií. Nápis je na několika místech narušen erozí kamene. 

 

     Na tomto náhrobku se nachází jméno Rebeky Pfefferkorn, pravděpodobně se jedná o tu 

samou osobu, která se nachází v malošitbořské matrice. Je to paní Rebeka Pfefferkorn, jež 

byla vdovou po Salomonovi Pfefferkornovi413 z Malé Šitboře z domu čp. 49. Zemřela 10. 

října v devět hodin ráno roku 1848. Následujícího dne bylo její tělo ohledáno. Pohřeb se konal 

12. října. Otcem paní Rebeky byl v té době již zemřelý Löbl Weßl, jenž žil v Malé Šitboři 

v domě čp. 37. Ve věku 63 let skonala na zánět slepého střeva414. 

 

     Paní Rebeka Pfefferkorn byla v malošitbořských kronikách vedena také jako Margaretha. 

Jako Margaretha je uvedena v zápisech v letech 1804–1823. Při narození jejího syna 

Abrahama jsou uvedena obě její jména, Rebeka i Margaretha. Jméno Rebeka je nadepsáno 

nad jménem Margaretha, pravděpodobně tam bylo dopsáno dodatečně415. Paní Rebeka 

Salomon jako Margaretha Wessl, dcera Löbla a Anny Wesslových z Malé Šitboře, vstoupila 

ve věku 18 let do svazku manželského se Salomononem Pfefferkornem, druhorozeným synem 

Abrahama Pfefferkorna a jeho ženy Marthy416. Nevěstě v době svatby bylo 18 let a jejímu 

nastávajícímu o deset let více. Novomanžele 8. srpna roku 1804 oddal rabín Moses 

                                                 
413 Pan Salomon Pfefferkorn zemřel 20. února roku 1830 v domě čp. 49 v Malé Šitboři. Ve věku 54 skonal na 

zánět pohrudnice s výpotkem (Brustwassersucht). NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
414 Darmbrand, Matrika zemřelých, NA Praha, HBMa 1166 
415 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
416 V matrikách uváděna jako Margaretha. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
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Dattlzweig z Kynšperku nad Ohří417. Manželům Rebece a Salomonu Pfefferkornovým se 

narodila 20. září roku 1805 dcera Rosina. Syn David přišel na svět 28. října roku 1811. Druhá 

dcera Nanni se narodila 10. dubna roku 1818. Třetí dcera Mina spatřila světlo světa 22. září 

roku 1820. Druhý syn Abraham se narodil 20. června 1823. Třetí syn Samuel se narodil 15. 

ledna roku 1826418. Čtvrtá dcera Bella se narodila 20. drubna roku 1828. Všechny děti se 

narodily v malošitbořském domě čp. 49. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Přísloví 3:17 „Cesty její cesty utěšené, a všecky stezky její pokojné.“419 „Její cesty vedou 

k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji.“420 

                                                 
417 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
418 U narození Samuela Pfefferkorna je uvedena jeho matka již jako Rebeka, dcera Löbla a Anny Wesslových. 

NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
419 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
420 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 63 – Dorotha Glaser 

 

′l a″yrt ba ′d 
hryskh hsah hnvmu hp 

hyqnv hmymt yy tary hnvghv 

h″k tsa ldnyyru trm hh 
tyb trqi rzalg sryh 

 

tyzk hrvhz hxyrv hmiu bvu 

rks lbql hmvrml htli 

h″bent l″nh ovyb htlvip 
 

 

Dorotha Glaser 

74. jahre alt starb 

2. ten August 1851. selig 

ruhe ihre Asche 

 

 

4. avu 611 malého počtu. 

Zde je uložena žena řádná 

a přející, bohabojná, bezúhonná a čistá, 

taková bývala paní Treindl, manželka 

váženého 

Hirše Glasera. Opora domácnosti, 

její chuť byla lahodná a její vůně jako 

olivy, 

povznesla se vzhůru, aby tam přijala mzdu 

za své skutky a to onoho dne, jak je 

zmíněno výše. Buď její duše svázána ve 

svazku života. 
 
Dorotha Glaser 

zemřela ve věku 74 let 

2. srpna 1851, blahý 

klid její duši.

 

     Náhrobní kámen č. 63 se nachází na začátku jedenácté řady ve východní části hřbitova, od 

jižní zdi je vzdálen jeden metr. Stéla má rozměry 116 × 54,5 × 13,5 centimetrů. Horní část je 

zakončena dvaceticentimetrovou plochou uprostřed s vlnitým zešikmením ke stranám. Na 

okraji horní části se nacházejí malé několika centimetrové plošky.Bilingvní text je dodnes 

dobře čitelný. 

 

     Paní Dorotha Glaser zemřela 2. srpna v jednu hodinu po poledni roku 1851421 v Malé 

Šitboři v domě čp. 48. Následujícího dne došlo k ohledání ostatků zesnulé. Pohřeb se 

uskutečnil 4. srpna. Paní Dorotha byla manželkou pana Nephtalyho Glasera. Ve věku 76 let a 4 

měsíců podlehla břišnímu tyfu422. 

 

     V malošitbořské matrice oddaných se nachází záznam o svatbě pana Nephtaliho Glasera 

s Dorotheou Pfefferkorn. Sňatek se odehrál 3. února roku 1801 v Malé Šitboři. Pětadvacetiletý 

ženich Nephtaly byl prvorozeným synem Mayera a Judith Glaserových423. Nevěsta Dorothea 

byla stejného stáří jako její nastávající, pocházela z Malé Šitboře, kde žila s rodiči Abrahamem 

a Marthou Pfefferkornovými v domě čp. 19424. Novmanžele oddal rabín Moses Dattlzweig 

                                                 
421 Datum uvedené na náhrobku v hebrejštině a latinkou souhlasí s tím, který je uveden v matrice zemřelých. Dne 

4. avu 611 malého počtu byla sobota 2. srpna 1851. 
422 Schleimschlagfuß, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
423 Manželé Mayer a Judith Glaserovi žili společně se svými čtyřmi dětmi, Nephtalym, Judou, Samuelem a Annou 

Margarethou, v roce 1793 v Úbočí. Úředně však náleželi do obce Piela (doposud se nepodařilo nalézt český název) 

v Plzeňském kraji. Pan Mayer pracoval jako učitel (Instruktor). Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: 

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní 

ústřední archiv v Praze 2002, s. 40 
424 Manželé Abraham a Marta Pfefferkornovi žili společně se svými pěti dětmi, Moisesem, Salomonem, 

Kopelmannem, Lukasem a Dorotheou, v roce 1793 v Malé Šitboři. Otec Abraham obchodoval s vnitrozemským 

střižním zbožím. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 

1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 62–63 
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z Kynšperku nad Ohří425. Manželům Nehphtalymu a Dorothee Glaserovým se během jejich 

společného života narodily čtyři děti, dcera Barbara a synové Löbl, Moses a Eliáš426. Manžel 

Nephtaly je uvedena na náhrobku č. 56 a ostatní příbuzní na náhrobních kamenech č. 11, č. 17, 

č. 24, č. 29, č. 54 a č. 90. Další informace viz náhrobek č. 56. 

                                                 
425 NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
426 Dcera Barbara se narodila 9. prosince roku 1862 v domě čp. 65. Syn Isak Löbl přišel na svět 27. července roku 

1808 v domě čp. 46. Druhý syn Moses se narodil 10. června 1811 v domě čp. 48. V tomto domě se také narodil 1. 

dubna 1813 třetí syn Elias. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
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Náhrobek č. 64 – Sara Simon 

 

n″p 

q″pl h″rt ryya ...... 
olvi [vrkzl yht tazh [bah 

bksh li spn [vbadlv hgvtl 

 

hnvghv hryskh hsah hh vytht 

lrs hal trm hrqyv hmymt 

hynb tldgm yn lpaq ′r tsa 
 

′yyxh [gb [kl oyms taryv t″tl 
 

tlip rks lbql hspn hvrt 

 

tvynqde oysn ras oi qde 

 

 

[ma [di [gbs 

 

h″bent 
 

Zde je uložen 

…… ijar 605 malého počtu. 

Tento kámen budiž věčnou připomínkou 

žalu a trápení nad tím, kdo spočívá 

 

pod ním, tou bytostí je vážená, přející, 

bezúhonná a drahá paní Lea Serl, 

manželka pana Kopla, kéž jeho světlo ještě 

září. 

Své děti vedla ke studiu tóry a 

k bohabojnosti, proto 

její životní jiskra najde osvěžení v zahradě 

Eden, 

aby tím konečně přijala mzdu za všechny 

skutky 

milosrdenství, spolu s ostatními 

dobrotivými ženami, jež dlí 

v zahradě Eden, Amen. 

Buď její duše svázána ve svazku života.

 

     Náhrobní kámen č. 64 se nachází v jedenácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 76 × 51 × 11 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, který představuje jednu 

třetinu z celkové výšky kamene. Na lícní straně oblouku je vyobrazen rostlinný motiv. 

Hebrejský text je až na několik slov dobře čitelný. 

 

     V matrice zemřelých Malé Šitboře byla nalezena paní Sara Simon, která zemřela 29. května 

v sedm hodin ráno roku 1845427 v domě čp. 38. Následujícího dne byly její ostatky ohledány a 

pak 31. května pohřbeny. Paní Sara se jmenovala za svoboda Löw a její manželem byl Koppel 

Simon. Ve věku 65 let podlehla mozkovému krvácení428. 

 

     Sňatek osmadvacetiletého pana Koppela Simona429 s šestadvacetiletou Sarou Lederer, 

dcerou Salomona Löwa, se uskutečnil 8. srpna roku 1804. Novomanžele oddal rabín Moses 

Dattlzweig z Kynšperku nad Ohří430. Další informace viz náhrobek č. 57 manžela pana 

Koppela Simona. 

                                                 
427 Dne 29. květen 1845 byl čtvrtek 22. ijaru roku 605 malého počtu. 
428 Nervenschlag, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
429 V té době pravděpodobně bydlel v Malé Šitboři v domě čp. 39. NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 

1798–1839. 
430 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
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Náhrobek č. 65 – David Löw 

 

′l x″eqt tbu ′z 
vydgm yrp lkayv yngl ydvd jlvh 

 

h″p 
idmb lyksmh syah [mun 

l″z hdvhy dvd h″k h″h hmkxv 
 

 

hmyzmv tid fca hmkx fca 

 

hmr vdy hnsmbv arqmb ogv 

hxrz vyli hxlehh ynrq lim 

vksx fsn vbkk [uq igrbv 

 

vyyx ymy vyh oyirv oyuim 

 

vynyi dgnl ′ymt la taryv hvqt 
 

vtnys hbri hvlsh hvnb hp 

 

vtaryv vtqde vynpl jlhy os 

 

 

7. tevetu 598 malého počtu. 

Můj milý vstoupil do zahrady, aby pojedl 

své rozkošné ovoce. 

Zde 

je uložen člověk obdařený poznáním 

a moudrostí, takový býval vážený pan 

David Jehuda, nechť je jeho památka ku 

požehnání. 

Sklízel moudrost a sbíral poznání a 

schopnosti. 

A jeho paže byla mocná i v tóře a mišně. 

Z rohů zdaru zářil naň jas 

a pak, v jediném okamžiku, jeho hvězdu 

zhasily temnoty. 

Nepříliš početné a neblahé byly dny jeho 

žití, 

Ale měl stále před očima naději a úctu 

k Vznešenému. 

Zde v příbytku pokoje dojde příjemného 

spánku. 

A tam ho předejde jeho spravedlnost a 

bohabojnost.

 

     Náhrobek č. 65 se nachází v jedenácté řadě ve východní polovině hřbitova. Rozměry stély 

činí 107 × 54 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž tvoří téměř jednu 

čtvrtinu celkové výšky kamene. Hebrejský text je doposud čitelný. 

 

     Tento náhrobek je pravděpodobně věnovaný panu Davidovi Löwovi, jenž skonal 4. ledna 

roku 1838431 v malošitbořském domě čp. 39. Vdovec David Löw zemřel ve věku 65 let na 

výpotek v osrdečníkovém vaku432. 

 

      Další informace o panu Davidovi Löwovi viz náhrobek č. 51 Evy Steiner (Chavy, 

manželky Davida Ariho). 

                                                 
431 Tomuto datu by odpovídal i údaj na náhrobku, protože čtvrtek 4. ledna roku 1838 byl 7. tevet 598 malého 

počtu. 
432 Herzbeutelwassersucht, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
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Náhrobek č. 66 – Rejkl, manželka Ajcika z Milíkova 

 

u″p 
hbvsx hsah 

lqyr ′m hivnehv 

′gm qeya tsa 

i″ht (1) 

.......................... 

.......................... 

Zde je uložena 

žena vážená 

a řádná, paní Rejkl, 

manželka Ajcika z Milíkova 

………. 

………. 

……….

 

 

     Náhrobní kámen č. 66 se nalézá v jedenácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 40 × 48 × 10 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem s malými ploškami po 

stranách. Na lícní straně oblouku je vyobrazena vinná réva. Hebrejský text je viditelný jen 

zčásti, protože jeho další část je pod zemí. 

 

     Vzhledem k nedostupnosti odhalení data úmrtí paní Rejkl, manželky pana Ajcika, nebylo 

možné tuto osobu vyhledat v příslušných matrikách zemřelých. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Doposud nebyl zjištěn přesný význam hebrejské zkratky „i″ht“. 
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Náhrobek č. 67 – Abraham Silberman 

 

u″p 
rsy sya 

byl orba ′k 

rbqnv rupn m″z 

[vyc v″k ′a ovyb 

′l b″eqt tns 

h″bent 

Zde je uložen 

muž přímý 

vážený Abram Leib 

Silberman. Zemřel a pohřben byl 

v pondělí 26. sivanu 

roku 592 malého počtu. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života.

 

 

     Náhrobní kámen č. 67 se nalézá v jedenácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 92 × 51,5 × 11 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem uprostřed 

s malými ploškami po stranách. Hebrejský text je v současnosti stále čitelný. 

 

     Podle malošitbořské matriky zemřelých pan Abraham Silberman opustil tento svět 24. 

června 1832 v domě čp. 4. Otec pana Abrahama se jmenoval Simon. Zemřel ve věku 43 let na 

břišní tyfus433. 

 

     Pan Simon Silberman, otec pana Abrahama, žil společně se svou rodinou, kterou tvořila 

manželka Judith, syn Adam Löbl434 a dcery Rebeka a Ester, v devadesátých letech 18. století 

v Malé Šitboři v domě čp. 4. Jejich domácnost také sdílel sirotek Judith Blochim. Pan Simon 

Silberman se živil prodáváním střižního zboží a porážením dobytka435. V malošitbořské 

kronice zemřelých se nachází záznam o úmrtí paní Judith Silberman. Ta skonala 

v malošitbořském stavení čp. 4 dne 18. února roku 1799 ve věku 50 let na ochrnutí plic. Podle 

informací ze soupisu židovských rodin z roku 1793 by se dalo soudit, že tato žena byla 

manželkou pana Simona Silbermana. V matrice oddaných se však nachází zápis o sňatku 

pětačtyřicetiletého vdovce Simona Silbermana z malošitbořského domu čp. 4 se čtyřicetiletou 

Sarou Steiner, jež pocházela z Hazlova436. Možná se v jednom z těchto zápisů při jeho 

zhotovení či jeho opisu mohla stát chyba, nebo paní Juditha Silberman uvedená v matrice 

zemřelých nebyla manželkou pana Simona Silbermana. Pravděpodobně se nyní již nelze 

dopátrat příčiny těchto nelogických okolností. Druhá žena Simona Silbermana Sara zemřela ve 

věku 38 let dne 24. září roku 1804 v domě čp. 4. Za příčinu jejího úmrtí byla stanovena sněť 

břicha437. Její pohřeb se uskutečnil v Kynšperku nad Ohří438. Do třetího svazku manželského 

vdovec Simon Silberman vstoupil ve svých 53 letech dne 2. srpna roku 1807. Jeho nastávající 

čtyřicetiletá Lizzeta, dcera Wolfa Schütze, pocházela z Pňovan439 v Plzeňském kraji. 

Novomanžele oddal rabín Löbl Henigfurth z Drmoulu440. Pan Simon Silberman zemřel o čtyři 

roky později než jeho syn Abrahama, stalo se to 17. ledna 1836 v domě čp. 4. V matrice se 

                                                 
433 Nervenfieber, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
434 Syn Adam Löbl je pravděpdobně uveden v matrice zemřelých jako Abraham a na náhrobku Abram Leib. 
435 Schnitwaren und Viehschlachten, Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin 

v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, 

s. 62 
436 Haslau, NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
437 Bauchbrand, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
438 NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
439 Piwana, NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
440 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
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uvádí, že se pan Simon Silberman narodil v Offenbachu441. Ve věku 93 let zemřel 

pravděpodobně na infarkt442. 

 

     Při studiu malošitbořských matrik se podařilo nalézt záznamy o narození několika 

nemanželských dětí, za jejichž otce byl označen Abraham Silberstein. Matkou těchto dětí byla 

Sara Jaiteles, dcera Benjamina Jaitelese a jeho manželky Rebeky z Drmoulu443. Dne 5. prosince 

1817 se jim narodila dcera Fronika Jaiteles. Druhá dcera Judith přišla na svět 15. března roku 

1819. Třetí dcera Regina se narodila 21. března roku 1821. Syn Benjamin se narodil 18. června 

1823444. Druhý syn Daniel přišel na svět 20. ledna roku 1826. Dcerka Rebeka se narodila 21. 

září roku 1828445. Dcerka Theresia přišla na svět 5. září 1830446. Všechny děti se narodily 

v Malé Šitboři v domě čp. 4447. Slečna Sara Jaiteles, matka dětí Abrahama Silbersteina, zemřela 

13. března v šest hodin večer roku 1853 v malošitbořském domě čp. 4. Následujícího dne bylo 

její tělo ohledáno a pak 15. března pohřbeno. Ve věku 63 let podlehla ochrnutí plic448. Otázkou 

zůstává, proč Abraham Silberstein a Sara Jaiteles neuzavřeli spolu manželství, když pan 

Abraham jako jediný syn Simona Silbersteina měl tu možnost založit rodinu. Tyto důvody ale 

není možné v současné době dohledat. Jisté však je, že familiantské právo po Simonu 

Silbermanovi a synovi Abrahamovi připadlo na Nathana Wessla449. 

 

     Dům čp. 4 v Malé Šitboři, kde zemřel pan Abraham Silberman, se nacházel ve východní 

části obce na stavební parcele č. 35 u cesty vedoucí do Milíkova. Celková výměra domku činila 

40 sáhů čtverečních. Dům vlastnila v roce 1841 Elisabetha Silberman450, které také patřila do 

roku 1861 zahrada č. 29 o celkové rozloze 55 sáhů čtverečních451. Tato zahrada se nalézala 

naproti domku čp. 4 přes ulici. Na císařském otisku je dům čp. 4 v Malé Šitboři označen jako 

nespalný. 

                                                 
441 NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
442 Brustschlag, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
443 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

     V soupise židovských rodin z roku 1793 se nachází v záznamu u obce Drmoul rodina Benjamina Jaidlase, který 

žil se svou ženou Rebekou a jejich pěti dětmi Davitem, Ester, Annou, Libuschou a Rösletz, v domě čp. 7. Pan 

Benjamin Jaidlas se živil obchodováním. Na seznamu není uvedena dcera Sara. Jedná-li se opravdu o muže, který 

je v malošitbořské matrice narozený uvedený jako Benjamin Jaiteles, pak je jeho dcera Sara v soupise uvedena 

pod jiným jménem. Podle matriky zemřelých se narodila kolem roku 1790, protože v roce 1853, kdy umřela, jí 

bylo 63 let. Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M.: Soupis židovských 

rodin v Čechách z roku 1793 IV., Státní ústřední archiv v Praze 2004, s. 210  

     NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
444 Chlapec Benjamin zemřel 12. července roku 1827 v domě čp. 4 ve věku 4 let na zánět slepého střeva 

(Darmbrand). NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
445 Dcerka Rebeka zemřela 3. srpna 1829 v domě čp. 4 ve věku 11 měsíců na neštovice. NA Praha, HBMa 1164, 

Matrika zemřelých 1799–1840. 
446 Nejdříve v matrice bylo u jmen všech dítek uvedeno příjmení Silberman, ale později bylo přeškrtnuto a pod něj 

napsáno příjmení Jaiteles. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
447 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
448 Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
449 Při narození jeho dcery Adelheit se nachází v matričním zápise důležité informace o jejím otci. Lze se tak 

dozvědět, že Nathan Wessl získal familiantské místo po zemřelém Simonu Silbermanovi a jeho jediném synovi 

Johanesovi Abrahamovi v panství Malé Šitboře. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
450 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  

     Pravděpodobně se jednalo o třetí manželku pana Simona Silbermana Lizzetu. 
451 NA Praha, Sk 434, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841. 
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Náhrobek č. 68 – Moses Pfefferkorn 

 

oyqla la hli hsm 

n″p 

h″k rsy sya 

rupn q″p hsm 

lvla a″y ′b ovyb 

p″l g″eqt 

h″bent 

Moše vstoupil k Hospodinovi (1). 

Zde je uložen 

muž přímý, vážený pan 

Moše Pfefferkorn. Zemřel 

v pondělí 11. elulu 

593 malého počtu. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života.

 

 

     Náhrobní kámen č. 68 se nachází v jedenácté řadě ve východní části hřbitova. Rozměry jsou 

56 × 44 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem s malými ploškami po 

stranách. Hebrejský text je částečně narušen erozí kamene, která znesnadňuje jeho četbu. 

 

     Pan Moses Pfefferkorn zemřel 26. srpna roku 1833452 v malošitbořském domě čp. 44. Ve 

věku 63 let podlehl tuberkulóze453. 

 

     Pan Moses Pfefferkorn byl prvorozeným synem Abrahama Pfefferkorna a jeho ženy 

Marthy454. Dne 1. srpna roku 1798 si pan Moses Pfefferkorn z malošitbořského domu čp. 44 ve 

věku 27 let vzal za manželku pětadvacetiletou Barbaru, dceru Jacoba Abelese z Nového 

Sedliště. Novomanžele oddal rabín Moses Dattelzweig z Kynšperku nad Ohří455. Dne 23. 

prosince 1815 se jim v domě čp. 44 narodila dcera Charlotta456. Dcera Charlotta ve věku 18 let 

zemřela o půl roku později než její otec. Stalo se to 7. ledna 1834 v domě čp. 44. Za příčinu 

jejího úmrtí bylo stanoveno vysílení při těžkém porodu457. Den předtím se jí právě 6. ledna 

roku 1834 v domě čp. 44 narodila nemanželská dcera Charlotta Wessl. Za jejího otce je 

v matrice označen Nathan Weßl, syn Abrahama a Barbary Weßlových458. 

 

     Dům čp. 44 v Malé Šitboři, kde zemřel pan Moses Pfefferkorn, se nacházel v jižní části 

obce na stavební parcele č. 44. Celková výměra tohoto objektu činila 60 sáhů čtverečních. 

Vlastníkem domu a přilehlé zahrady č. 15 o rozměrech 90 sáhů čtverečních byl v roce 1841 

Samuel Glaser459. Stavení je na císařském otisku označeno jako spalné. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Exodus 19:3 „Mojžíš pak vstoupil k Bohu. A mluvil hlasem k němu Hospodin s té hory, řka: 

Takto díš domu Jákobovu, a oznámíš synům Izraelským:“460 „Mojžíš vystoupil k Bohu. 

Hospodin k němu zavolal z hory. „Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele:“461 

                                                 
452 Datum v hebrejštině uvedené na náhrobku souhlasí s datem z matriky, 11. ellu 593 maléh počtu bylo pondělí 

26. srpna roku 1833. 
453 Zehrfieber, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1794–1840. 
454 Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, s. 62–63 
455 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839.  
456 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840.  
457 Entkräftung als Folge einer schwerer Endbindung, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1794–1840.  
458 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
459 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
460 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
461 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 69 – Edl (Idl) Buchsbaum 

 

u″p 
 

[cyn g″y q″si ′v ovyb 
 

xah n″vn ′l x″pqt 
 

′kb ldya ′m ......... 
 

h″bent 
 

Zde je uložena 

 

v pátek v předvečer svatého šabatu 13. 

nisanu 

588 malého počtu. Zemřela a pohřbena byla 

….. 

……… paní Idl dcera váženého 

 

Buď její duše svázána ve svazku života.

 

     Náhrobní kámen č. 69 se nalézá v jedenácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla 

obdélníkového tvaru má rozměry 36 × 49 × 11 centimetrů. Prostor s hebrejským textem je 

lemován malou reliéfní obrubou. Nápis na náhrobku je proveden reliéfním způsobem a je 

doposud čitelný. Jméno otce je na náhrobku nedotesáno. 

 

     V matrice zemřelých Malé Šitboře se nachází záznam o úmrtí paní Edl, manželky Abrahama 

Buchsbauma, jež zemřela 30. března roku 1828462 v domě čp. 32. Ve věku 70 let na 

tuberkulózu a sněť463. 

 

     Paní Edl Buchsbaum je v soupise židovských rodin zapsána jako Eva, manželka pana 

Abrahama Buchsbauma. Spolu žili se svými čtyřmi dětmi, Abrahamem, Nathanem, Moisesem 

a Rachel, ke konci 18. století v malošitbořském stavení čp. 32. Pan Abraham obchodoval 

s domácím zbožím464. 

 

     Dům čp. 32, kde zemřela paní Edl, se nacházel v severovýchodní části obce na stavební 

parcele č. 5. Celková výměra domu činila 60 sáhů čtverečních. Stavení v roce 1841 společně 

vlastnil Abraham Buchsbaum a Rozina Buchsbaum465. Na císařském otisku je dům označen 

jako spalný. 

 

     Další informace viz náhrobek č. 44 Abraham Buchsbauma. 

                                                 
462 Datum na náhrobku v hebrejštině nesouhlasí s údajem v matrice o dva dny, dne 13. nisanu 588 malého počtu 

byl pátek 28. března roku 1828. 
463 Lungensucht und Brand, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
464 Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., 

Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 81 
465 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
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Náhrobek č. 70 – Charlotte Pfefferkorn (Wessl) 

 

n″p 

trm ′xa 
tsa ldnys 

′pn lcivv lun 

tbu v″k ′g ovyb 

′l d″eqt tns 

h″bent 
 

 

Zde je uložena 

ušlechtilá paní 

Šejndl, manželka 

Natla Wesla. Zemřela 

v úterý 26. tevetu 

roku 594 malého počtu. 

Buď její duše svázána ve svazku života.

     Náhrobní kámen č. 70 se nachází v jedenácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 43 × 42 × 15 centimetrů. Horní část je ukončena trojúhelníkovým štítem s malou 

ploškou uprostřed. Hebrejský text je částečně narušen erozí kamene, jež znesnadňuje jeho 

četbu. 

 

     Na náhrobku je uvedeno jméno zesnulé Šejndl, manželky Natana Wessla, která je 

v malošitbořské matrice zemřelých jako Charlotte Pffeferkorn. Tato mladá osmnáctiletá slečna 

zemřela 7. ledna roku 1834466 v domě čp. 44. Zemřela na vysílení po porodu467. 

 

     Na základě studia malošitbořských matrik se podařilo zjistit, že Charlotte Pfefferkorn byla 

dcerou Mosese Pfefferkorna a jeho manželky Barbary, rozené Abeles z Nového Sedliště. 

S panem Natanem Wesslem468, který je uveden na náhrobku jako její manžel, nebyla nikdy 

úředně oddána. Den před její smrtí se jim narodila nemanželská dcerka Charlotte. Další 

informace viz náhrobek č. 68 Mosese Pfefferkorna, otce slečny Charlotty469. 

                                                 
466 Datum na náhrobku souhlasí s datem v matrice, dne 26. tevetu 594 malého počtu bylo opravdu úterý 7. ledna 

1834. 
467 Entkraftung als Folgen einer schwere Endbindung, Matrika zemřelých, NA Praha, HBMa 1164 
468 Pan Nathan Wessl, syn Abrahama Wessla a jeho ženy Barbary, se oženil 12. října roku 1836 s Josephou 

(Peppi) Bloch, která byla dcerou Latzara Blocha z Tachova. Viz dále náhrobek Josefy Wessl č. 60. NA Praha, 

HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
469 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
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Náhrobek č. 71 – pravděpodobně Rebeka Glaser 

 

′l z″prt ba ..... 

n″p 
............... 

............... 

............... 

............... 

 

….. av 587 malého počtu. 

Zde je uložen/a 

……………. 

…………… 

…………… 

……………

 

     Náhrobní kámen č. 71 se nachází v jedenácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 60 × 45 × 10 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž představuje 

polovinu viditelné výšky kamene. 

 

     Na náhrobku se bohužel dochovala pouze část datace, podle které se zjistilo úmrtí osoby 

uvedené na kameni v červenci nebo v srpnu v roce 1827. V matrice zemřelých Milíkova se 

nalézá záznam úmrtí paní Rebeky Glaßer, jenž zemřela 4. srpna roku 1827470 v domě čp. 11471. 

Mohlo by se tedy jednat o osobu, které byl tento náhrobek věnován. Paní Rebeka ve věku 60 

let podlehla zánětu plic472. 

 

     Doposud se nepodařilo další informace o paní Rebece Glaßer v místních matrikách 

dohledat. 

                                                 
470 Dne 4. srpna roku 1827 byla sobota 11. abu 587 malého počtu. 
471 NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
472 Lungenentzündung, NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
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Náhrobek č. 72 – Simon Silberman 

 

′l v″eqt tbu x″k ′g ovyb 

n″p 

sya bvu osb rupn 

[vims h″k rsyv ot 

[amrblyz [un h″b 

i″rt (1) 

V úterý 28. tevetu 596 malého počtu. 

Zde je uložen, 

zemřel v dobrém jménu muž 

dobrý a ryzí, vážený pan Šimeon 

syn váženého Natana Silbrmana 

…….

 

 

     Náhrobní kámen č. 72 se nachází v jedenácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla je 

z větší části skryta pod zemí, její viditelná část má rozměry 39 × 46 × 10 centimetrů. Horní část 

je zakončena obloukem s malými ploškami po stranách. Prostor s reliéfním hebrejským textem 

je lemován reliéfní obrubou. 

 

     Pan Simon Silberman zemřel 17. ledna roku 1836473 v malošitbořském domě čp. 4 ve věku 

93 let asi na infarkt474. 

 

     Další informace o panu Simonovi Silbermanovi viz náhrobek č. 67 jeho syna Abraham 

Silbermana. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

1) Doposud se nepodařilo zjistit přesnou interpretaci hebrejské zkratky „i″rt“. 

                                                 
473 Datum na náhrobku v hebrejštině nesouhlasí o den s údajem v matrice, dne 28. tevetu 596 malého počtu bylo 

pondělí 18. ledna roku 1836. 
474 Brustchlag, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
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Náhrobek č. 73 – Rachel Simon 

 

d″krt lvle vu 

**/ br tsa lxr hsah u″p 
 

htnb hypk dhis q″qm [amyz 
 

lkat al ttvlei oxlv htyb 

 

httm li oykvb rm hibra hynbv 

 

histv oybra ........... 

h″bent 
 

Hier ruht die Frau Rachel 

Gattin des Lazar Simman 

starb am …… 

15. elul 624 

Zde je uložena žena Rachel, manželka pana 

… 

Simona ze svaté obce Ždár(?). Budovala 

vlastníma rukama, živila 

svou domácnost, chléb zahálky nikdy 

neochutnala 

a její čtyři dítka hořce oplakávají její 

……čtyřicet devět 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

Zde odpočívá paní Rachel, 

manželka Lazara Simmana, 

zemřela ……

 

 

     Náhrobní kámen č. 73 se nachází na konci jedenácté řadě ve východní části hřbitova, od 

severní zdi hřbitova je vzdálen šest metrů. Stéla o rozměrech 108 × 77 × 8 centimetrů je 

v současné době rozlomená. Levá horní část je odlomena. Bilingvní text je narušen erozí 

kamene. 

 

     V matrice zemřelých Malé Šitboře se nenachází záznam o úmrtí paní Rachel Simon, jež 

zemřela 15. elulu 624 malého počtu, tedy 16. září roku 1864. 

 

     Paní Rachel podle náhrobku byla manželkou pana Lazara Simmana (Simona). 

Z malošitbořských matrik narození se podařilo zjistit, že pan Lazar Simon se narodil jako třetí 

syn manželů Koppela a Sáry Simonových475. Dne 25. prosince roku 1845 se uskutečnila svatba 

devětadvacetiletého Latzara Simona476 s osmadvacetiletou Rosalií Abeles, dcerou Joachima 

Abelese a jeho manželky Rebeky477 z domu čp. 50 v obci Čeradice478. Doposud se nepodařilo 

zjistit, zda paní Rachel Simman (Simon) byla úředně zapsána jako Rosalia Simon, a zda se tedy 

jednalo opravdu o jednu osobu. 

                                                 
475 Viz náhrobek č. 57 Koppela Simona. 
476 Panu Lazarovi Simonovi bylo podle matriky v den jeho svatby 29 let a 9 měsíců. NA Praha, HBMa 1163, 

Matrika oddaných 1840–1885. 
477 Paní Rebeka Abeles se zasvobodna jmenovala pravděpodobně Saul a pocházela z obce Libovice (Libowitz) 

v tehdejším Žateckém kraji. 
478 Tscheraditz, NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 

      Obec Čeradice se nachází třicet kilometrů od města Louny. V polovině 19. století patřila tato ves do tehdejšího 

Žateckého kraje. 
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Náhrobek č. 74 – nečitelný 

 

     Náhrobní kámen č. 74 se nachází na začátku dvanácté řadě ve východní části hřbitova, od 

jižní zdi je vzdálen více než dva metry. Rozměry stély jsou 88 × 49 × 14,5 centimetrů. Horní 

část je ukončena mírným obloukem, po jehož stranách jsou malé plošky. Hebrejský text je 

částečně narušen erozí kamene, jež znesnadňuje jeho četbu. 
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Náhrobek č. 75 – Isak (Ajcik) Schneider 

 

........ 

........ 

′vgv 

rdyyns qeya h″k h″h vysim 
 

la fcanv ivg yvgyulymm 

ubs b″k ′a ovyb vmi 

h″bent q″pl h″rt 
 

 

 

…….. 

…….. 

…. 

jeho skutky. Takový býval vážený pan 

Ajcik Schneider 

z Milíkova. Zesnul a připojil se ke 

svému lidu v neděli 22. švatu 

… 605 malého počtu. Buď jeho duše 

svázána ve svazku života.

     Náhrobek č. 75 se nachází ve dvanácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má rozměry 

73 × 49 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem s malými ploškami po 

stranách. Hebrejský text je značně narušen erozí kamene. 

 

     V matrice zemřelých obce Milíkov se nachází zápis úmrtí pana Isak Schneidera, jenž skonal 

31. ledna roku 1845479 v Kamenici480 v domě čp. 40. Následujícího dne byly jeho ostatky 

ohledány. Pohřeb se uskutečnil 2. ledna. Obchodník Isak Schneider zemřel ve věku 75 let na 

ochrnutí plic481. 

 

     Pan Isak Schneider, ačkoliv zemřel v Kamenici, tak asi pocházel z Milíkova, jak je uvedeno 

na tomto náhrobku. Z tohoto důvodu se dá tedy předpokládat, že pan Isak Schneider byl 

prvorozeným synem Jonase Schneidera a jeho manželky Sary z domu čp. 10 v Milíkově482. 

Dne 10. října roku 1790 vstoupil do svazku manželského dvacetiletý Isak Schneider 

s třiadvacetiletou Reginou, dcerou Samuela Kistlera. Novomanžele oddal Moises Pereles483. 

Pravděpodobně jejich syn Simon Schneider si 25. května roku 1828 ve svých 38 letech vzal za 

manželku 32 letou Theres, dceru Moises Lowyho z Kynšperka nad Ohří. Oddávajícím rabínem 

byl Isak Pereles484. 

                                                 
479 Datum na náhrobku v hebrejštině se neshoduje s datem v matrice o jeden den. Dne 22. švatu roku 605 malého 

počtu bylo 30. ledna roku 1845, ale nebyla to neděle, jak je vytesáno do kamene, jednalo se o čtvrtek. Neděle 22. 

švatu byla v roce 604 malého počtu, což bylo 12. února 1844.  
480 Steinbach, NA Praha, HBMa 1245, Matrika zemřelých 1806–1868. 

     Jedná se o obec Kamenici u města Sokolov. 
481 Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 1245, Matrika zemřelých 1806–1868. 
482 Jonas Schneider obchdoval s použitým zbožím. Se svou manželkou Sarou měl kromě syna Isacka, další čtyři 

děti, Israela, Hirschla, Ester a Rachel. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin 

v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, 

s. 41 
483 NA Praha, HBMa 1244, Matrika oddaných 1750–1871. 
484 NA Praha, HBMa 1244, Matrika oddaných 1750–1871. 
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Náhrobek č. 76 – Jisrael Kohn 

 

n″p 

larsy ′r rsy sya 

bqnv rupn l″gc [haq 

w″qt xcp h″xd ′g ovyb 

h″bent vtmsn q″pl 
 

Zde je uložen 

muž přímý, pan Jisrael 

Kohn levita zemřel a pohřben byl 

3. dne polosvátků pesach (1)690 

malého počtu. A jiskra jeho žití budiž jiskra 

jeho žití vevázána ve svazku života. 

 

     Náhrobek č. 76 se nachází ve dvanácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla obdélníkového 

tvaru má rozměry 55 × 57 × 17 centimetrů. Hebrejský text se do současné doby zachoval ve 

velmi dobrém stavu. 

 

     Pan Israel Kohn zemřel 12. dubna roku 1830485 v malošitbořském domě čp. 38 ve věku 78 

let. Za příčinu smrti byla určena sešlost věkem486 . 

 

     Rodina pana Israela Kohna se nachází v soupise židovských rodin z roku 1793. Se ženou 

Barbarou a třemi dětmi Mayerem, Sarou a Magdalenou, žili v Malé Šitboři. Domácnost s nimi 

ještě sdílel Simon Hirschl, který byl vychován bratrem pana Israela. Dále se v tomto soupise 

uvádí, že pan Israel Kohn obchodoval s domácím zbožím487. V malošitbořské kronice 

narozených se nachází záznam z 23. července 1799, kdy se v domě čp. 38 narodil Lipman 

Kohn, syn Israela Kohna a Barbary Kohn. Otec syn pocházel z rodiny Mayera a Reikl 

Kohnových. Matka Barbara byla pravděpodobně dcerou Gutmana Hirsche488 

 

     Dům čp. 38 v Malé Šitboři, kde zemřel pan Israel Kohn, se nacházel v jihozápadní části 

obce na stavební parcele č. 40. Celková jeho výměra činila 40 sáhů čtverečních. Vlastníkem 

domu byl v roce 1841 pan Simon Koppelman489. Na císařském otisku je toto stavení označené 

jako spalné. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Datace na tomto náhrobku je napsána formou „h″xd ′g ovyb“, kterou lze přeložit „ v den 3. 

polosvátků pesach“. Zkratka „h″xd“ nebo-li „chol ha-moed pesach“ znamená právě polosvátky 

svátku pesach. 

                                                 
485 Datum na náhrobku v hebrejštině nesouhlasí se zápisem v matrice o jeden den, 3. den polosvátku Pesah v roce 

590 malého počtu byl 18. nisan, tedy se jednalo o neděli 11. dubna roku 1830. 
486 Altesschwäche, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 

     V matrice je v zápisu u úmrtí pana Israela Kohna uvedeno ve sloupku poznámka jméno Joh. Anton Willig, 

pravděpodobně se jednalo o lékaře nebo o člověka, který zesnulého ohledal.  
487 Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., 

Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. s. 62 
488 Záznam v matrice je nezřetelný. Nelze přesně určit odkud otec paní Barbary Gutman Hirsch pocházel. NA 

Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
489 NA Praha, Sk 434, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
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Náhrobek č. 77 – nečitelný 

 

     Náhrobní kámen 77 se nachází ve dvanácté řadě ve východní části hřbitova. Rozměry stély 

jsou 88 × 42,5 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem s malými ploškami po 

stranách. Na levé straně je horní část kamene poškozena. Na lícní straně oblouku je v současné 

době již téměř nezřetelný rostlinný motiv. Prostor s hebrejským textem je lemován úzkou 

mělkou linkou. 
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Náhrobek č. 78 – nečitelný 

 

n″p 

′k rsy sya 

rupn hp [m l″z ..... 

………….. 
 

Zde je uložen 

muž přímý, vážený 

.... nechť je jeho památka ku požehnání, 

odtud (pocházel), zemřel 

.................. 

 

     Náhrobní kámen č. 78 se nalézá ve dvanácté řadě ve východní části hřbitova. Kámen je lícní 

stranou v bezprostřední blízkosti kmene stromu. Stéla má rozměry 43 × 44 × 15 centimetrů. 

Horní část je zakončena obloukem s malými ploškami po stranách. V současné době je 

viditelná asi jen polovina náhrobního kamene s hebrejským textem, zbytek je pod zemí. 

 

     Kvůli nedostatku informací na tomto náhrobku nebylo možné danou osobu nalézt 

v úředních záznamech. 
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Náhrobek č. 79 – paní Idl 

 

u″p 
trm lyx tsa 

r″mk tsa ldya 
 

................ 

................ 

 

Zde je uložena 

žena udatná, paní 

Idl, manželka váženého pana 

 

………. 

………. 

 

     Náhrobní kámen č. 79 se nachází ve dvanácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 46 × 42 × 13 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem s malými 

ploškami po stranách. Hebrejský text je narušen erozí kamene. 

 

     Vzhledem k nedostatku informací na náhrobku paní Idl, jako je jméno manžela a datum 

jejího úmrtí, nebylo možné danou osobu nalézt v úředních záznamech. 
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Náhrobek č. 80 – Resil Schneider 

 

hnvmu hp 

hrsk hyver hbvsx hsa 

xvrd tsq hqbrk hdqvs 

tb ; lxrk hbvha halk 

hlibl trui hyrvhl hdvbk 

hykrd oiu hvni bqi oynblv 

trm hytvbytn lk ovlsv 

ridyyns [bvar ′k tsa lzyr 
 

oxnm ′g ′b ovy ′lh yvgyulymm 

′sb hrbqnv q″pl u″nrt ba 
 

h″bent lnh ′d ovy ′u 
 

 

Hier ruhet 

Resil Schneider 

……… 

……….. 

……… 

70 jahre 

……… 

Friede ihrer Asche 

 

Zde je uložena 

žená vážená, laskavá jako Sara, 

bdělá jako Rivka, trudnomyslná 

jako Lea a milovaná jako Rachel. Uctivá 

dcera a koruna svého muže 

a dítek svých, skromná na každém kroku 

(1) 

svých stezek, jež vedly ku pokoji, paní 

Rejzl, manželka váženého Rubena 

Schneidera 

z Milíkova. Odešla v pondělí 3. menachem 

avu 659 malého počtu. Pohřbena byla 

v dobrém 

jménu ve středu, jak je výše zmíněno. Buď 

její duše svázána ve svazku života. 

 

Zde tiše 

Resil Schneider 

…………. 

………….. 

…………. 

70 let 

………… 

Pokoj jejímu popeli. 

 

     Náhrobní kámen č. 80 se nachází ve třinácté řadě ve východní části hřbitova. Od jižní zdi je 

vzdálen tři metry. Stéla má rozměry i s dvěma podstavci 146 × 42,5 × 12 centimetrů. Horní část 

je zakončena malým lomeným štítem uprostřed a malými vlnitými výstupky po stranách. 

Výstupky jsou na jejich lícních stranách zdobeny reliéfními vlnovkami. Štít je lemován reliéfní 

obrubou, jež zasahuje až pod vlnité výstupky. Na lícní straně štítu pod obrubou je vlnitá 

výzdoba se zbytky pozlacené výplně. Prostor s hebrejským a částí německého textu je lemován 

reliéfními sloupky po stranách. Tyto sloupky mají jednoduše zdobené hlavice a patky. První 

podstavec je hladce opracován a nachází se na něm další část německého textu. Druhý 

podstavec je z hrubě opracovaného kamene s vytesanými horizontálními hlubokými rýhami. 

 

         Tento náhrobní kámen uvádí jméno paní Resil (Rejzl) Schneider, jež zemřela podle 

hebrejského kalendáře 3. avu 659 malého počtu, tedy pondělí 10. července 1899. V matrikách 

zemřelých Malé Šitboře a Milíkova nebyla doposud nalezena, protože poslední záznamy jsou z 

roku 1892. Matriky těchto obcí byly ukončeny matrikářem Danielem Glaserem 31. prosince 

1895490. Pravděpodobně se jednalo o manželku pana Rubena Schneidera, jenž je uveden na 

náhrobku č. 85. 

 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

                                                 
490 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 

     NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
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(1) Hebrejské slovní spojení „hykrd oiu hvni bqi“ („ekev anva taam darkejha“) lze doslova 

přeložit jako: „patou skromnosti voněly všechny její cesty“. Znamená to, že daná osoba byla 

skromná každičkým coulem a její cesty vedly ku pokoji, jak je dále uvedeno. 
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Náhrobek č. 81 – Hindle Kohn 

 

n″p 
........... 

........... 

ldnyh trm 

[haq yvlh oyyx tsa 

trupn ribyuuysm 

q″pl c″rt tns tbu ′k 

h″bent 

Zde je uložena 

……. 

………. 

paní Hindle, 

manželka Chajima ha-levi Kohna 

ze Šitboře. Zemřela 
 
20. tevetu roku 660 malého počtu. 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

 

 

     Náhrobní kámen č. 81 se nachází ve třinácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má i 

s podstavcem rozměry 97 × 37 × 13,5 centimetrů. Horní část je zakončena mírným lomeným 

štítem. Pod ním je vyobrazena téměř již neznatelná šesticípá hvězda s hebrejskou zkratkou 

„n″p“ uvnitř. Hebrejský text je znatelně narušen erozí kamene. Podstavec je z hladce 

opracovaného kamene. 

 

     Paní Hindle, manželka Chaima Kohna z Malé Šitboře, která zemřela 20. tevetu 660 malého 

počtu, tedy 22. prosince 1899, nebyla nalezena v místních židovských matrikách zemřelých, 

protože poslední záznamy jsou z roku 1892. Matriky těchto obcí byly ukončeny matrikářem 

Danielem Glaserem 31. prosince 1895491. 

                                                 
491 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 

     NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
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Náhrobek č. 82 – Fradl Zimmer 

 

u″p 
ldarp trm hbvsxh hsah 

ovyb l″i rimmye [mynb ′r tsa 
 

q″pl c″rt lvla d″k 
hbemh taz li hdcx dyghl 

 

hreq [bah htqdev htary 

 

hbha hspnk hynbv hlib 

hypk hsrp oyynil 

hrsy jrdb hklh mymy lk 

 

hyyx ymy lk htsi tvqde 

 

h″bent 
 

 

Zde je uložena 

žena vážená, paní Fradl, 

manželka pana Benjamina Zimmera. 

Odešla do svého světa 

24. elulu 660 malého počtu. 

Na to, aby bylo možno vypovědět na této 

macejvě všechna její milosrdenství, 

její bohabojnost a její spravedlnost, je ten 

kámen příliš maličký. 

Milovala svého chotě a děti celou svou duší 

a svou dlaň (stědře) otvírala chudým, 

po všechny své dny chodívala přímou 

cestou 

a stejně tak po celý život konávala 

spravedlnost. 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

     Náhrobní kámen č. 82 se nachází ve třinácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 77 × 43,5 × 15 centimetrů bez podstavců. Horní část je zakončena mírným lomeným 

štítem, pod nímž je znázorněna šesticípá hvězda s hebrejskou zkratkou „u″p“ uprostřed. První 

podstavec je z hladce opracovaného kamene, druhý podstavec je z hrubě opracovaného kamene 

se svislými hluboce vyrytými liniemi. Společné rozměry obou podstavců jsou 33 × 55,5 × 25,5 

centimetrů. Hebrejský text se do současnosti dochoval v dobrém stavu, kromě několika slov je 

dobře čitelný. 

 

     Paní Fradl Zimmer, která zemřela 24. elulu 660 malého počtu, tedy 18. září 1900, nebyla 

nalezena v místních židovských matrikách zemřelých, protože poslední záznamy jsou z roku 

1892. Matriky těchto obcí byly ukončeny matrikářem Danielem Glaserem 31. prosince 1895492. 

Náhrobek s jejím jménem je doposud nejmladším na malošitbořském hřbitově. 

                                                 
492 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 

     NA Praha, HBMa 1246, Matrika zemřelých 1806–1892. 
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Náhrobek č. 83 – nečitelný 

 

     Náhrobní kámen č. 83 se nachází ve třinácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry i s podstavcem 144 × 32 × 13 centimetrů. Horní část je zakončena mírným lomeným 

štítem. Podstavec je zhotoven z hrubě opracovaného kamene s horizontálními a vertikálními 

hrubě vytesanými liniemi. Eroze kamene zcela zničila původní náhrobní text. 
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Náhrobek č. 84 – nečitelný 

 

     Náhrobek č. 84 se nachází ve třinácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má rozměry 105 

× 35 × 14 centimetrů. Horní část je zakončena mírným lomeným štítem, pod nímž je téměř již 

nejasná šesticípá hvězda. Podstavec je z hrubě opracovaného kamene. Původní text je zcela 

zničen erozí kamene. 
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Náhrobek č. 85 – Ruben Schneider 

 

u″p 
rdyyns [bvar rsyh syah 

osb ovrml hli ayvgyulymm 

........ sdxl ′k ′g ovy bvu 

......... q″pl h″krt 
......... ovlsb bks 

......... 

......... 

......... 

Zde je uložen 

muž přímý Ruben Schneider 

z Milíkova. Povznesl se vzhůru v dobrém 

jménu v úterý 20. ………. 

625 malého počtu ……… 

ulehl v pokoji ……….. 

…….. 

….. 

….. 

 

 

     Náhrobní kámen č. 85 se nachází ve třinácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 132 × 36 × 14,5 centimetrů. Horní část je zakončena mírným lomeným štítem, pod 

nímž je znázorněna šesticípá hvězda s téměř nečitelnou hebrejskou zkratkou „u″p“ uprostřed. 

Podstavec je zpracován z hrubě opracovaného kamene s vertikálními liniemi. Původní text je 

značně zničen erozí kamene. 

 

     Pan Ruben Schneider, který zemřel v roce 625 malého počtu, tedy kolem roku 1865, 

doposud nebyl nalezen v místních židovských matrikách. Pravděpodobně se jednalo o manžela 

paní Recil Schneider, jež je uvedena na náhrobku č. 80. 

 

     V matrice oddaných obce Milíkova se nachází záznam sňatku z 13. prosince 1850, kdy do 

svazku manželského vstoupil čtyřiadvacetiletý Rubin Schneider s jednadvacetiletou Theresií 

Freudenberg. Ženich pocházel z Milíkova z domu čp. 57, jednalo se o syna Hermana 

Schneidera z milíkovského domu čp. X (10) a jeho manželky Dalihy Schwarz z Ošelína 

z domu čp. 12493. Nevěsta Theresie pocházela pravděpodobně z Drmoulu, její matka Esther, 

rozená Löwy, byla původem nejspíše z Potvorova494. Není jisté, zda osoba zmíněná v matrice 

oddaných je opravdu Ruben Schneider, jenž je zmíněn na tomto náhrobku. 

                                                 
493 Záznam v matrice je hůře čitelný, dá se však předpokládat, že se matka Rubina Schneidera jmenovala Daliha 

Schwarz a pocházela z Ošelína (německy Oschelin), který se nachází 15 kilometrů jihovýchodně od Tachova. NA 

Praha, HBMa 1244, Matrika oddaných 1750–1871. 
494 Nepodařilo se zjistit jméno a povolání otce, protože zápis v matrice oddaných je obtížné přečíst. NA Praha, 

HBMa 1244, Matrika oddaných 1750–1871. 
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Náhrobek č. 86 – nečitelný 

 

     Náhrobní kámen č. 86 se nachází ve třinácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 104 × 49 × 18 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem. Obvod 

náhrobku je tvořen hrubě opracovaným kamenem, jenž je po stranách členěn horizontálními 

liniemi a v horní části je dělen liniemi vertikálními. Uprostřed kamene je nika lemována 

reliéfní obrubou. V nice byla dříve deska s náhrobním textem, dnes zde chybí. Podstavec 

náhrobku je z hrubě opracovaného kamene. Jediný náznak textu je patrný pod nikou, kde je 

doposud čitelné slovo „Ruhe“. 
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Náhrobek č. 87 – nečitelný 

 

     Náhrobní kámen č. 87 se nachází ve třinácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla je 

v současné době rozlomena na tři části. Horní část je zakončena mírným obloukem, pod nímž 

je znázorněna šesticípá hvězda. Rozměry náhrobku jsou 98 × 47 × 32 centimetrů. Původní text 

je zcela zničen erozí kamene. 
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Náhrobek č. 88 – Amalie (Šprincel) Rindskopf 

 

n″p 

′ehv hbvsx hsah 

lenyrps ′m taz ′ivn 

q″r [tnvhy ′k tsa 

a″k q″s trupn 

q″pl d″pqt zvmt 

h″bent 
 

Zde je uložena 

žena vážená a skromná, 

líbezná, tato paní Šprincel, 

manželka váženého Jehonatana Rindskopfa. 

Zemřela svatého šabatu 21. 

tamuzu 584 malého počtu. 

Buď její duše svázána ve svazku života. 

     Náhrobní kámen č. 88 se nachází ve třinácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 65 × 45,5 × 11 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem uprostřed, po 

jehož stranách jsou malé plošky. Hebrejský text je jen mírně narušen erozí kamene. 

 

     Paní Amalie, manželka pana Jonatha Rindskopfa z Milíkova, zemřela 17. července roku 

1824 v domě čp. 45. Ve věku 55 let podlehla břišnímu tyfu495. 

 

     V malošitbořské matrice oddaných se nachází záznam o sňatku čtyřiadvacetiletého Jonase 

Rindskopfa s dvacetiletou Amalií Zinderstein, který se uskutečnil 5. července 1799. Ženich 

Jonas byl třetí syn Löbla Rindskopfa z Malé Šitboře496. Nevěsta Amalie byla dcerou Mosese 

Zindersteina, jenž pocházel pravděpodobně z Líšťan u Touškova v Plzeňském kraji497. 

Novomanžele oddal rabín Moses Dattlzweig z Kynšperka nad Ohří498. 

 

     Při porovnání obou úředních záznamů je zřejmý rozdíl deseti let paní Amalie Rindskopf, 

rozené Zinterstein. Pokud se jedná o tu samou osobu, tak se může jednat o chybu písaře 

pořizujícího tento dokument, nebo písaře, který pořizoval opisy matrik. 

 

     Manželům Amalii a Jonasovi Rindskopfovým se 15. července roku 1802 v malošitbořském 

domě čp. 36 narodila dcerka Sara. Syn Löbl se narodil 10. ledna 1805 v domě čp. 36. Druhá 

dcera Barbara přišla na svět 3. března roku 1807499. Vdovec po Amalii Rindskopf Jonas 

Rindskopf, familiant z milíkovského stavení čp. 45 a syn již zemřelého Löbla Rindskopfa a 

jeho manželky Barbary500 z Milíkova, vstoupil 7. září 1851 do svazku manželského se Sarou 

Pichl. Ženichovi podle matričního zápisu v té době bylo 76 let. Nevěsta v den svatby dosáhla 

                                                 
495 Schleinschlag, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840. 
496 Pan Löbl Rindskopf žil se svou ženou Evou a pěti syny, Israelem, Mayerem, Jonasem, Michelem a Moisesem, 

v roc 1793 v obci Malá Šitboř. Otec rodiny Löbl se živil jako obchodník s domácím zbožím. Boháček, J., Hálek, 

J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský 

kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 62 
497 Lichtenstein, NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 

     V Líšťanech žily v první polovině 19. století dvě židovské rodiny. Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, 

Pilsner Kreis, s. 359 
498 NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 
499 NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
500 Neshoda mezi soupisem židovských rodin z roku 1793 a zápisy z matrik z počátku 19. století je především ve 

jméně matky pana Jonase Rindskopfa. V matrikách je uváděno, že se jeho matka jmenovala Barbara. Není zřejmé, 

zda paní Eva Rindskopf a Barbara Rindskopf byly jedna osoba, nebo zda se nejednalo o dvě jiné manželky pana 

Lobla Rindskopfa. NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–1839. 

     NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 
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věku šestačtyřiceti let. Jednalo se o manželskou dceru již zemřelého Jakoba Pichla a jeho 

manželky Katti z Bečova z domu čp. 35501. Dále viz náhrobek č. 40 Jonase Rindskopfa. 

 

     Dům čp. 45 v Milíkově, kde zemřela paní Amalie Rindskopf, stál v jihovýchodní části obce 

na stavební parcele č. 12. Celková výměra domu činila 48 sáhů čtverečních. Stavení, které je na 

císařském otisku označené jako nespalné, vlastnili společně v roce 1841 Löbl Rindskopf a 

Josef Steiner502. 

                                                 
501 NA Praha, HBMa 1163, Matrika oddaných 1840–1885. 

     V soupise židovských rodin z roku 1793 je k obci Bečov (Petschau) uveden pan Jacob Pichl, který se svou 

ženou Sarou a čtyřmi dětmi, Samuelem, Abrahamem, Rebekou a Rachel, obýval jednu čtvrtinu domu čp. 9. Pan 

Jacob Pichl obchodoval se střižním zbožím. Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských 

rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 

2002, s. 57 
502 NA Praha, Sk 266, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Miltigau, 1841. 
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Náhrobek č. 89 – nečitelný 

 

............. 

n″p 

jlh oynvma sya 

vpk iygym lka tvxkn 

............. vymy lk vlmiv 

′vgv 

……….. 

Zde je uložen 

muž věrný kráčel 

správně, všechny jeho skutky jeho dlaní 

a jeho úsilí po všechny jeho dny 

………… 

 

 

     Náhrobní kámen č. 89 se nachází ve třinácté řadě ve východní části hřbitova. Stéla je zčásti 

ukryta pod zemí. Část kamene, jež je nad zemí, má rozměry 42 × 46 × 11 centimetrů. Tento 

náhrobek je zakončen mírným obloukem s malými ploškami po stranách. Eroze kamene značně 

narušila náhrobní text. 
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Náhrobek č. 90 – Mayer Glaser 

 

n″p 

h″k rsy sya 
ohrba rb ryam 

ovyb rbqnv rupn 

′s yns rda h″k ′h 

q″pl a″pqt 

h″bent 

Zde je uložen 

muž přímý, vážený pan 

Meir, syn Abrahama. 

Zemřel a pohřben byl 

ve čtvrtek 25. druhého adaru roku 

581 malého počtu. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života.

 

 

     Náhrobní kámen č. 90 se nachází na konci třinácté řady ve východní části hřbitova. Od 

severní zdi je vzdálen necelých pět metrů a od původního vchodu je vzdálen patnáct metrů 

jihozápadním směrem. Stéla o rozměrech 57 × 63 × 27 centimetrů je zakončena obloukem. 

Hebrejský text je doposud dobře čitelný. Tento náhrobek je pravděpodobně nejstarší na tomto 

hřbitově. 

 

     Na tomto náhrobku je uvedeno jméno pana Meira, syna Abrahama, jenž skonal ve čtvrtek 

25. druhého adaru 5581 dle židovského kalendáře. Dle dostupných archivních pramenů bylo 

zjištěno, že se jednalo o Mayera Glasera, který zemřel 29. března 1821 v Malé Šitboři v domě 

čp. 48 ve věku 69 let. Za příčinu jeho úmrtí byl stanoven v té době velmi častý zánět plic503. 

Pan Glaser byl teprve třetí osobu uloženou do země na tomto hřbitově. Tento člověk se 

v Soupise židovských rodin z roku 1793 pro obec Malá Šitboř nenachází, ale je uveden v blízké 

obci Úbočí. V této vsi pan Mayer Glaser žil se svou ženou Judith a svými čtyřmi dětmi, 

Nephtalim, Judou, Samuelem a Annou Margareth504. Pan Mayer Glaser byl evidován jako 

učitel505. Do Malé Šitboře tedy rodina Glaserů přišla asi na přelomu 18. a 19. století, jelikož 

v roce 1801 je uváděna při svatbě svého syna Nephtalyho, který si 3. února tohoto roku bral ve 

svých 25 letech za ženu stejně starou Dorotheu Pfefferkorn506. V té době rodina Mayera 

Glasera žila v domě čp. 44. Nevěsta Dorothea, byla dcera Abrahama Pfefferkorna, který je 

uváděn ve zmíněném soupise z roku 1793 jako obchodník s domácím střižním zbožím. Se svojí 

ženou Marthou507 obýval dům čp. 19. Tito manželé měli spolu pět dětí, z toho čtyři chlapce a 

jednu dívku, kterou právě byla Dorothea, snacha pana Mayera Glasera. Třetí syn Samuel 

vstoupil dne 19. června 1822 do svazku manželského s dcerou svého bratra Nephtalyho 

Barbarou. Samuelovi v té době bylo 36 let a jeho nastávající, jež byla jeho neteří, pouhých 20 

                                                 
503 Lungentzündung, NA Praha, HBMa 1164, Matrika zemřelých 1799–1840 
504 V soupise není uvedeno číslo domu, ve kterém rodina Glaserů v roce 1793 žila. Pan Mayer Glaser byl příslušný 

do obce Dolní Bělá v Plzeňském kraji (Piela, Pilsner Kreis). Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: 

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní 

ústřední archiv v Praze 2002, s. 40 a 98. 
505 Instruktor, Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 

I., Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 40 
506 Oddávajícím rabínem byl Moses Datllzweig z Kynšperka nad Ohří. NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 

1798–1839 
507 Paní Martha Pfefferkorn je v matrikách zmiňována jako Magdalena, a to při narození její vnučky Barbary 9. 

prosince 1802. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840. 

    Jako Magdalena je také uváděna při záznamu jejího úmrtí 27. října 1814 v Malé Šitboři. Zemřela v domě čp. 48, 

byla 70 let stará a příčinou jejího úmrtí byla stanovena mrtvice. Její manžel Abraham zemřel o rok později 14. 

listopadu v Malé Šitboři v domě čp. 49 ve věku 81 let na sešlost stářím. NA Praha, HBMa 1164, Matrika 

zemřelých 1799–1840 
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let508. Manželku pana Mayera Judithu se také nezdařilo nalézt v malošitbořských matrikách 

zemřelých, proto nevíme, kdy zemřela a kde byla pohřbena. O panu Mayerovi také víme, že 

v roce 1802 bydlel v domě čp. 44, který vlastnil v roce 1841 jeho syn Samuel. Dům čp. 48, 

ve kterém v roce 1821 zemřel, byl pravděpodobně postaven současně se synagogou v roce 

1808. Tento dům ve čtyřicátých letech 19. století vlastnil jeho syn Nephtaly společně s místní 

židovskou obcí, jak už bylo zmíněno. Je možné, že se na vybudování těchto dvou objektů pod 

jednou střechou finančně podílel. 

 

     Na hřbitově v Malé Šitboři jsou pohřbeni další příbuzní pana Mayera Glasera. Syn 

Nepthaly509 je uveden na náhrobku s evidenčním číslem 56. Zemřel 25. ledna 1852 v 5 hodin 

večer v domě čp. 48. Skonal ve věku 76 let na tyfovou horečku. Se svojí ženou Dorotheou, 

jejíž jméno je uvedeno na náhrobku č. 63, měl čtyři děti. Dceru Barbaru a syny Isaka Löbla, 

Mosese a Eliáše. Paní Dorothea, rozená Pfefferkorn, zemřela 2. srpna 1851 v 1 hodinu 

odpoledne v domě, který spoluvlastnil její manžel. Ve věku 76 let podlehla břišnímu tyfu. 

Náhrobek jejich syna Mosese Glasera je označen číslem 29. Pan Moses se narodil 10. června 

1811 v Malé Šitboři v čp. 48. Ve svých necelých 39 letech pojal 15. ledna 1850 za manželku 

39 letou Barbaru, dceru manželů Nathana a Anny Östreicherů z Drmoulu510. Jejich manželství 

bylo pravděpodobně velmi ovlivněno zdravotním stavem paní Barbary, jak je uvedeno 

v hebrejském i německém textu na jejím náhrobku č. 24. Její neblahé zdraví se také připomíná 

na náhrobku jejího manžela. Manželům Mosesovi a Barbaře Glaserovým se 9. června 1851 

narodila dcera Emilie, která však ve věku 11 let zemřela na úplavici. Její jméno je 

zaznamenáno na náhrobním kameni č. 54. Z textu na náhrobku pana Mosese víme, že měl i 

syna Becalela, který mu stélu nechal zhotovit. Je možné, že se jedná o jeho syna Daniela511, 

který je uveden na náhrobku č. 11 paní Julie Glaser. Ten se právě uvádí i v několika záznamech 

matriky narozených jako syn Mosese a Barbary Glaserových512. Pan Moses Glaser zemřel 12. 

listopadu 1870 v domě čp. 57513 ve věku 60 let a devíti měsíců na tuberkulózu. Manželka 

Barbara zemřela o čtyři roky později 1. listopadu 1875 ve věku 65 let pravděpodobně na zánět 

žaludku514. Jejich snacha Julie skonala 18. prosince 1887 v půl třetí odpoledne v domě čp. 48. 

Ve věku 45 let podlehla zánětu plic. Pocházela z Bečova jako dcera místního obchodníka Judy 

Löwyho a jeho ženy Miny515. Prozatím nevíme, kdy a kde se provdala za Daniela Glasera, ale 

je prokázáno, že se jim 30. května 1869 v domě čp. 37 v Malé Šitboři narodila dcera Gisella. 

Tato dcera je asi také zmiňována na jejím náhrobku jako její jediné dítě, protože paní Julii se 

třikrát nepodařilo přivést na svět živého potomka516. Pan Daniel Glaser působil jako místní 

matrikář, jeho poslední záznamy pocházejí z konce roku 1895. Na hřbitově nebyl nalezen jeho 

náhrobek. Poslední náhrobek, na kterém je vytesáno příjmení Glaser, je označen číslem 17 a 

                                                 
508 Oddávajícím rabínem byl Moses Pereles z Bečova. Manželům Samuelovi a Barbaře Glaserovým se 6. února 

1834 v Malé Šitboři v domě čp. 44 narodila dcera Katti. O dva a půl roku později se jim v říjnu 1836 narodil 

chlapec, který však přišel na svět mrtvý. NA Praha, HBMa 1157, Matrika narozených 1798–1840 
509 V matrice zemřelých je uváděn jako Nephtali. NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 

    Na náhrobku je vytesáno Neftali. 
510 U Barbary Östreicher je uvedeno, že její matka Anna byla rozená Jaiteles. NA Praha, HBM 1162, Matrika 

oddaných 1798–1865 
511 V komunitě židovských obyvatel mohl být oslovován jako Becalel, ale úředně mohl být veden jako Daniel. 

Nepodařilo se prozatím nalézt jeho náhrobek, který by to potvrzoval. Proto není doposud zřejmé, zda se jedná o tu 

samou osobu. 
512 NA Praha, HBMA 1159, Matrika narozených 1840–1895 
513 Dům čp. 57 byl v roce 1841 ve vlastnictví Nathana Wessla. Dům měl výměru 55 sáhů čtverečních. 

Bauparzellen Protokol der Gemeinde Kleinschüttüber 1841, NA Praha, Stabilní katastr č. 434. 
514 Popis choroby je velmi špatně čitelný, zřetelné je označení žaludku, ale zánět lze jen tušit. NA Praha, HBMA 

1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
515 NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
516 Bylo to v roce 1871, 1877 a 1879. NA Praha, HBMa 1159, Matrika narozených 1840–1895. 
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patří panu Eliasovi, třetímu synovi Neftalyho Glasera. Narodil se 1. dubna 1813 v domě čp. 48. 

Dne 21. října 1839 se oženil s 26 letou Domuth, dcerou Davida Löwa a jeho manželky 

Domuth517 z domu čp. 39 v Malé Šitboři. Podle malošitbořské matriky narozených se 

manželům Eliasovi a Julii narodily tři dcery Lotti, Mina, Berta a syn Robert518. Pan Elias 

Glaser zemřel 15. listopadu v pět hodin večer v domě čp. 48. Ve svých 68 letech podlehl 

krvácení do mozku519. 

 

      Na základě informací získaných studiem archivních písemností se dá předpokládat, že 

rodina Glaserů patrně patřila v 19. století k významným židovským rodinám v Malé Šitboři a 

okolí, kteří měli vliv na dění v místní minoritní komunitě. 

                                                 
517 Paní Domuth Löw, rozená také Löw, pocházela z Arnoltova. NA Praha, HBMa 1161, Matrika oddaných 1798–

1839. 
518 Lotti se narodila 22. října 184. Mina se narodila 14. června 1844. Berta se narodila 6. srpna 1846. Robert se 

narodil 31. května 1854. Všechny děti se narodily v Malé Šitboři v domě čp. 44. NA Praha, HBMa 1159, Matrika 

narozených 1840–1895. 
519 NA Praha, HBMa 1166, Matrika zemřelých 1841–1895. 
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Závěr 

 

     Výsledkem dokumentace židovského hřbitova v Malé Šitboři není pouze získání informací 

o samotné nekropoli, ale také poodhalení života náboženské minority v Malé Šitboři a 

Milíkově. Víme, že hřbitov byl touto skupinou místního obyvatelstva používán od roku 1818 

zhruba sto let. Během této doby bylo na tomto pohřebišti provedeno více než dvě stě pohřbů. 

V současné době se dochovalo na hřbitově devadesát náhrobků a u dvou třetin z nich bylo 

možné provést opisy textů. Jména a data zemřelých se porovnávala s úředními zápisy 

v matrikách. Na základě těchto údajů se podařilo zjistit cenné informace o rodinných vazbách 

mezi rodinami obou obcí. Příbuzenské vztahy se neomezovaly pouze v prostoru dvou vesnic, 

ale sahaly i do okolních regiónů. Jelikož nebylo možné provést důkladný badatelský průzkum 

každého záznamu v matrice, ale jen těch, které se přímo týkaly osob uvedených na náhrobních 

textech, prokázalo se tak jen spojení s osmnácti obcemi v Čechách. Jedná se o Arnorltov, 

Bdeněves, Bečov, Částkov, Čeradice, Dlouhý Újezd, Dolní Bělá, Drmoul, Kozolupy, Krásnou 

Lípu, Libovice, Líšťany, Lomničku, Pořejov, Skupeč, Tachov a Úbočí. Některé zemřelé osoby 

dokonce pocházely i z Německa. Lze tedy předpokládat, že tyto kontakty se neomezovaly jen 

na sňatky, ale také na obchod, jenž představoval hlavní zdroj příjmů většiny židovských 

obyvatel na území tehdejší monarchie. Přítomnost zdejších židovských obchodníků ve městech 

tehdejšího loketského kraje dokládají jak archivní záznamy, tak i další písemné prameny. 

Například pravidelně docházeli za obchodem do blízkého Chebu, Sokolova a Kynšperka nad 

Ohří. Někteří obdrželi i zvláštní povolení k založení restauračního zařízení v Karlových 

Varech. V lázeňském městě se dokonce jeden manželský pár z Malé Šitboře stal jedním 

z prvních nekatolických vlastníků obytného domu. Malošitbořští Židé bezpochyby obchodovali 

i mimo české země. Jedna osoba zemřela v maďarském Temešváru, pravděpodobně se do 

tohoto města dostala prostřednictvím svých obchodních zájmů. Podle záznamů z matrik lze 

doložit v průběhu sledované historie náboženských obcí v Malé Šitboři a Milíkově kontakty na 

rabíny ze čtyř okolních komunit, a to v Bečově, v Hroznětíně, v Kynšperku nad Ohří a 

v Lázních Kynžvartu. 

 

     Studiem dochovaných archivní pramenů a hebrejských náhrobních textů lze dospět 

k překvapivému množství zásadních informací o fungování židovské komunity. Toto 

zpracování židovského hřbitova v Malé Šitboři to jen dokazuje. Takto získaná dokumentace 

může pak posloužit jako stavební kámen pro další studium bývalých místních židovských 

společenství. 
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Příloha 1 

 

Seznam náhrobků se jmény zemřelých 
 

Číslo 

náhrobku 

Jméno 

zemřelého 

Datum 

úmrtí 

Příčina 

úmrtí 

Obec 

původu 

Stáří 

zemřelého 

1 Barbara Schneider 13. 4. 1897 ---------------- Milíkov --------- 

2 Josefa Wessl 

(Immergut) 

2. 4. 1889 sešlost 

věkem 

Malá Šitboř 

(Bdeněves) 

73 let 

3 Veronika Pfefferkorn 

(Buchsbaum) 

7. 12. 1890 břišní tyfus Malá Šitboř 67 let 

4 Theresia Freudenberg 7. 3. 1891 sešlost 

věkem 

Milíkov 

(Drmoul) 

82 let 

5 Helen Löw 

(Freisleben) 

25. 8. 1892 zánět ledvin Malá Šitboř 

(Pořejov) 

60 let 

6 Benjamin Zimmer 11. 10. 1892 krvácení 

do mozku 

Milíkov 64 let 

7 Anna Löwy 2. 6. 1895 žaludeční 

choroba 

Malá Šitboř 

(Dlouhý Újezd) 

75 let 

8 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

9 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

10 Chajim, syn Daniela 26. 6. 1875 -------------- --------------- ---------- 

11 Julie Glaser 

(Löw) 

18. 12. 1887 zánět plic Malá Šitboř 

(Bečov) 

45 let 

12 Daniel Löw 23. 4. 1887 střevní 

onemocnění 

Malá Šitboř 64 let 

13 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

14 Rebeka Schneider 6. 6. 1876 --------------- Milíkov ---------- 

15 Isack Pick 20. 2. 1884 --------------- --------------- 64 let 

16 Eleonora Pick 16. 4. 1882 tuberkulóza Malá Šitboř 30 let 

17 Elias Glaser 15. 11. 1881 krvácení 

do mozku 

Malá Šitboř 68 let 

18 Samuel Löw 30. 3. 1863 -------------- ---------------- ---------- 

19 Baruch Cvi, 

syn Meira Ariho 

------------- --------------- --------------- ---------- 

20 Salomon Buchsbaum 16. 12. 1872 tuberkulóza Malá Šitboř 61 let 

21 Aurelia Sichl 19. 3. 1872 úbytě Malá Šitboř 23 let 

22 Bejla (Barbara) Sichl 

(Rossner) 

21. 7. 1871 

(7. 8. 1872) 

sešlost 

věkem 

Malá Šitboř 

(Krásná Lípa) 

75 let 

23 Rosina Buchsbaum 

(Greil) 

4. 6. 1871  -------------- Malá Šitboř 

(Částkov) 

76 let 

24 Babette Glaser 

(Östreicher) 

1. 11. 1875 vřed. nemoc 

žaludku  

Malá Šitboř 

(Drmoul) 

65 let 

25 Barbara Pick 

(Pfeffer) 

2. 4. 1874 sešlost 

věkem 

Frant. Lázně 

(Lomnička) 

82 let 

26 Ester Schneider 26. 2. 1860 -------------- ---------------- ---------- 

27 Šimenon Schneider 24. 4. 1875 -------------- ---------------- ---------- 

28 Pessl Simon 12. 4. 1872 -------------- ---------------- ---------- 

29 Moses Glaser 12. 12. 1871 tuberkulóza Malá Šitboř 60 let 
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30 Abraham Wessl 2. 4. 1863 vodnatelnost Malá Šitboř 83 let 

30 Barbara Wessl 

(Buchsbaum) 

12. 9. 1863 Vodnatelnost Malá Šitboř 78 let 

31 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

32 Juditha Buchsbaum 

(Abeles) 

9. 7. 1870 sešlost 

věkem 

Sokolov (M. Š.)          

(Nové Sedliště) 

70 let 

33 Lejla Schneider 11. 1 1856 -------------- Milíkov ---------- 

34 Marie Pfefferkorn 

(Kohn) 

9. 3. 1869 sešlost 

věkem 

Malá Šitboř 79 let 

35 Herman Schneider 11. 1. 1861 ochrnutí plic Milíkov 72 let 

36 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

37 Jisrael Schneider 12. 2. 1865 sešlost 

věkem 

Milíkov 82 let 

38 Simon Schwarz 17. 3. 1867 úplavice Malá Šitboř 

(Kozolupy) 

50 let 

39 Löbl Müller 20. 4. 1867 krvácení 

do mozku 

Malá Šitboř 

(Krásná Lípa) 

66 let 

39 Mina Müller 30. 5. 1867 ochrnutí plic Malá Šitboř 

(Krásná Lípa) 

66 let 

40 Jonas Rindskopf 13. 1. 1868 sešlost 

věkem 

Milíkov 

(Malá Šitboř) 

97 (103) 

let 

41 Israel Kohn 1. 4. 1868 astma Malá Šitboř 72 let 

42 Chajim, 

syn Kacína Natla 

1865? --------------- Malá Šitboř ----------- 

43 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

44 Abraham Buchsbaum 17. 4. 1853 

(30. 4. 1852) 

ochrnutí plic Malá Šitboř 69 let 

45 Jonas Herz Kohn 17. 6. 1851 jaterní 

choroba 

Malá Šitboř 

(Bečov) 

77 let 

46 Bejla Kohn 6. 3. 1862 --------------- --------------- ---------- 

47 Jakob Kohn 20. 2. 1855 vodnatelnost Malá Šitboř 47 let 

48 Lejb Heller 21. 6. 1856 --------------- --------------- ---------- 

49 Barbora (Brejndl) 

Pfefferkorn (Greil) 

7. 10. 1856 

(20. 9. 1855) 

neštovice Malá Šitboř 

(Částkov) 

70 let 

50 Eva Herz 

(Groß) 

28. 1. 1857 ochrnutí plic Malá Šitboř 

(Skupeč) 

82 let 

51 Eva Steiner 22. 7. 1857 ochrnutí plic Malá Šitboř 

(Drmoul) 

71 let 

52 Leopold Bloch 26. 12. 1860 

(10. 5. 1862) 

sešlost 

věkem 

Milíkov 78 let 

53 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

54 Emilie Glaser 26. 9. 1861 úplavice Malá Šitboř 10 let 

55 Salomon Pick 16. 5. 1859 ochrnutí plic Malá Šitboř 92 let 

56 Neftali Glaser 25. 1. 1852 tyfus Malá Šitboř 

(Úbočí) 

76 let 

57 Koppel Simon 5. 5. 1852 sešlost 

věkem 

Malá Šitboř 86 let 

58 Lukas Pfefferkorn 8. 1. 1841 břišní křeče Cheb 

(Malá Šitboř) 

58 let 
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59 Ester Bloch 

(Geschmag) 

20. 4. 1843 zánět 

pohrudnice 

Milíkov 46 let 

60 Josefa Wessl 

(Bloch) 

27. 4. 1847 sněť Žandov 

(Tachov) 

42 let 

61 Eva Kohn 

(Abeles) 

15. 2. 1848 infekce 

po porodu 

Malá Šitboř 

(Nové Sedliště) 

40 let 

62  Rebeka Pfefferkorn 

(Wessl) 

10. 10. 1848 zánět slepého 

střeva 

Malá Šitbor 63 let 

63 Dorotha Glaser 

(Pfefferkorn) 

2. 8. 1851 břišní tyfus Malá Šitboř 76 let 

64 Sara Simon 

(Lederer) 

29. 5. 1845 mozkové 

krvácení 

Malá Šitboř 65 let 

65 David Löw 4. 1. 1838 výpotek 

v osrd. vaku 

Malá Šitboř 65 let 

66 Rejkl, 

manželka Ajcika 

------------- --------------- Milíkov ---------- 

67 Abraham Silberman 24. 6. 1832 břišní tyfus Malá Šitboř 43 let 

68 Moses Pfefferkorn 26. 8. 1833 tuberkulóza Malá Šitboř 63 let 

69 Edl Buchsbaum 30. 3. 1828 tuberkulóza Malá Šitboř 70 let 

70 Charlotte Pfefferkorn 

(Wessl - nesezdána) 

7. 1. 1834 vysílení 

po porodu 

Malá Šitboř 18 let 

71 Rebeka Glaser 4. 8. 1827 zánět plic Milíkov 60 let 

72 Simon Silberman 17. 1. 1836 infarkt (?) Malá Šitboř 93 let 

73 Rachel Simon 

(Abeles) 

16. 9. 1864 --------------- Žďár (?) 

(Čeradice) 

---------- 

74 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

75 Isak Schneider 31. 1. 1845 ochrnutí plic Kamenice 

(Milíkov) 

75 let 

76 Jisrael Kohn 12. 4. 1830 sešlost 

věkem 

Malá Šitboř 78 let 

77 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

78 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

79 Idl ------------- --------------- --------------- ---------- 

80 Recil Schneider 10. 7. 1899 --------------- Milíkov 70 let 

81 Hindle Kohn 22. 12. 1899 --------------- Malá Šitboř ---------- 

82 Fradl Zimmer 18. 9. 1900 --------------- --------------- ---------- 

83 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

84 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

85 Ruben Shneider 1865 --------------- Milíkov 39 (?) let 

86 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

87 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

88 Amalie Rindskopf 

(Zinderstein) 

17. 7. 1824 břišní tyfus Milíkov 

(Líšťany) 

55 let 

89 nečitelný ------------- --------------- --------------- ---------- 

90 Mayer Glaser 29. 3. 1821 zánět plic Malá Šitboř 

(Úbočí 

 – Dolní Bělá) 

69 let 
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Příloha 2 

 

Mapka hřbitova v Malé Šitboři 

 

 

 
 

Mapka hřbitova je vyhotovena na základě podkladu S. Müllera a L. Reinwartové. 
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Příloha 3 

 

Fotografie náhrobních kamenů na židovském hřbitově v Malé Šitboři 
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Příloha 4 

 

Fotografie židovského hřbitova v Malé Šitboři v letech 2005 až 2009 

 

 
 

Pohled na hřbitov o jihu – prosinec 2005. 

 

 
 

Hřbitov v Malé Šitboři v prosinci 2005 
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Hřbitov v Malé Šitboři v lednu 2006. 

 

 
 

Hřbitov v Malé Šitboři v červnu 2007. 
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Hřbitov v Malé Šitboři v listopadu 2008. 

 

 
 

Hřbitov v Malé Šitboři v březnu 2009. 
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Příloha 5 

 

Židovští vlastníci nemovitého majetku v obci Malá Šitboř v roce 1841 
 

Číslo 

parcely 

Číslo 

domu 

Jméno 

vlastníka 

Výměra 

domu520 

Číslo 

pozemku 

Charakter 

pozemku 

Výměra 

pozemku 

5 XXXII 

(32) 

Buchsbaum Rozina 

Buchsbaum Abraham 

60 s2 75 zahrada 25 s2 

33 XXXIX 

(39) 

Löwi Maria 65 s2 --------- ---------- -------- 

35 IV 

(4) 

Silbermann Elisabeth 40 s2 29 zahrada 55 s2 

37 33 Sichel Löwi 65 s2 27  zahrada 45 s2 

40 XXXVIII 

(38) 

Simon Koppelmann 40 s2 --------- ---------- -------- 

44 XXXXIV 

(44) 

Glaser Samuel 60 s2 15 zahrada 90 s2 

48 XXXVII 

(37) 

Wessl Abraham 45 s2 11 zahrada 25 s2 

49 57 Wessl Nathan 55 s2 --------- ---------- -------- 

50 60 Pfefferkorn (dědici) 40 s2 --------- ---------- -------- 

51 XXXXVIII 

(48) 

Kleinschüttüber 

Judengemeinde 

Glaser Nephtaly 

 

40 s2 

 

--------- 

 

---------- 

 

-------- 

52  Kleinschüttüber 

Judengemeinde (synagoga) 

50 s2 247 

248 

orná půda 

pohřebiště 

235 s2 

200 s2 

56 LII 

 (52) 

Hirschhorn Samuel 

Reichenberger A. Comp. 

35 s2 

 

18 zahrada 25 s2 

 

58 55 Maier Georg 

Hecht Rozina521 

    

59 XXXXIX Dědici po Salomonovi 

Pfeffermannovi522 

70 s2 --------- ---------- -------- 

 

 

    Tato tabulka byla sestavena na základě podkladů ze stavebního protokolu obce Malá Šitboř 

z roku 1841. Číslo stavební parcely v prvním sloupci znamená číslo, kterým je dům označen na 

císařském otisku. Většina domů ve vlastnictví židovských obyvatel byla označena často 

v některých úředních spisech římskými číslicemi, v závorce jsou uvedeno číslování arabskými 

číslicemi. Dále je v tabulce u některých obyvatel obce uveden další nemovitý majetek. 

                                                 
520 Výměra je uvedena v sáhu čtverečním. Jedna tato měrná jednotka činí 3,5966 metrů čtverečních. Kolektiv 

autorů, Příruční slovník naučný IV. díl, S – Ž, Praha 1967, s. 5 
521 U těchto dvou osob se ve stavebním protokolu z roku 1841 uvádí, že jsou Izraelité, naproti tomu v abecedním 

seznamu obce jsou uvedeni jako domkaři, stejně jako ostatní křesťanští obyvatelé vesnice. NA Praha, Sk 434, 

Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  

    NA Praha, Sk 434, Alphabetisches Verzeichiss der Gemeinde Kleinschüttüber, 1841.  
522 Většinou se uvádí jako Pfefferkorn Salomon. 
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Příloha 6 

 

Židovští vlastníci nemovitého majetku v obci Milíkov v roce 1841 

 

 

Číslo parcely Číslo domu Jméno vlastníka Výměra domu523 

11 54 Steiner Maximilian 50 s2 

12 45 Löbl Rindskopf 

Steiner Josef 

48 s2 

25 10 Steiner Josef 

Steiner Veit 

Schneider Israel 

Schneider David 

Schneider Simon 

Schneider Hermann 

Judegemeinde 

Miltigau 

 

 

 

94 s2 

 

 

    Tato tabulka byla sestavena na základě podkladů ze stavebního protokolu obce Malá Šitboř 

z roku 1841. Číslo stavební parcely v prvním sloupci znamená číslo, kterým je dům označen na 

císařském otisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
523 Výměra je uvedena v sáhu čtverečním. Jedna tato měrná jednotka činí 3,5966 metrů čtverečních. Kolektiv 

autorů, Příruční slovník naučný IV. díl, S – Ž, Praha 1967, s. 5 
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Příloha 7 

 

Soupis židovských rodin v Malé Šitboři v roce 1793 – (Schüttüber)524 

 

Rodina  

a její členové 

Rodinný 

stav 

Příslušnost 

k panství 

Vlastník 

 domu 

Obživa 

nebo služba 

Simon Silbermann otec Malá Šitboř č. p. 4 obchodník se 

střižním 

zbožím 

a dobytkem 

Judith manželka    

Adam Löbl svobodný syn    

Rebeka dcera    

Ester  dcera    

Judith Blochin sirotek Lázně Kynžvart   

     

Löbl Rindskopf otec Malá Šitboř  obchodník 

s tuzemským 

zbožím 

Eva manželka    

Israel  svobodný syn    

Mayer svobodný syn    

Jonas svobodný syn    

Michel svobodný syn    

Moises svobodný syn    

     

Lazar Kohn vdovec Malá Šitboř  obchodník  

s tuzemským 

zbožím 

Salomon svobodný syn    

Rebeka dcera    

Ester dcera    

??? matka L. Kohna    

     

Marcus Sickl otec Malá Šitboř č. p. 17 obchodník 

s tuzemským 

zbožím 

Rosel manželka    

Nephtali svobodný syn    

Joachim svobodný syn    

Martha dcera    

Magdalena dcera    

 

 

 

 

                                                 
524 Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, I. díl, 

Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze, Praha 2002, s. 62 – 63. 



 160 

 

Rodina  

a její členové 

Rodinný 

stav 

Příslušnost 

k panství 

Vlastník 

 domu 

Obživa 

nebo služba 

Israel Kohn otec Malá Šitboř  obchodník 

s drobným 

zbožím 

Barbara manželka    

Mayer svobodný syn    

Sara dcera    

Magdalena dcera    

Simon Hirschl bratr I. Kohna   vychováván 

svým bratrem 

     

Abraham Pfefferkorn otec Malá Šitboř č. p. 19 obchodník 

s drobným 

zbožím 

Martha manželka    

Moises svobodný syn    

Salomon svobodný syn    

Kopelmann svobodný syn    

Lukas svobodný syn    

Dorothea dcera    

     

Isak Weis otec Malá Šitboř  obchodník 

s tuzemským 

střižním 

zbožím 

Sabina manželka    

Samuel svobodný syn    

Abraham svobodný syn    

Israel svobodný syn    

Libuscha dcera    

     

Jacob Löwe otec asi Dolní Bělá  učitel 

Sara manželka    

Markus svobodný syn    

Rebeka dcera    

Ester dcera    

     

Salomon Strass vdovec Malá Šitboř  obchodník 

s tuzemským 

zbožím 

Moises svobodný syn    

Theresia dcera    

Margareth dcera    
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Rodina  

a její členové 

Rodinný 

stav 

Příslušnost 

k panství 

Vlastník 

 domu 

Obživa 

nebo služba 

Abraham Buchsbaum otec Malá Šitboř č. p. 32 obchodník 

s tuzemským 

zbožím 

Eva manželka    

Abraham svobodný syn    

Nathan svobodný syn    

Moises svobodný syn    

Rachel dcera    

     

Salomon Löw otec Malá Šitboř  obchodník 

 se zbožím  

Barbara manželka    

David svobodný syn    

Sara dcera    

Johanna dcera    

     

Moises Witz svobodný muž Chodová Planá  obdrží 

manželskou 

koncesi 

Bella Weiß nastávající choť    
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Příloha 8 

 

Soupis židovských rodin v  Milíkově v roce 1793 – (Miltigau)525 

 

Rodina  

a její členové 

Rodinný 

stav 

Příslušnost 

k panství 

Vlastník 

 domu 

Obživa 

nebo služba 

Wolf Steiner otec Milíkov ½ č. p. 10 obchodník 

s peřím 

 a hadry 

Sara manželka    

Abraham ženatý syn    

Juditz manželka 

Abrahama 

   

Levi  svobodný syn 

Abrahama 

   

     

Levi Moisel otec  Milíkov  obchodník 

s peřím 

Barbara manželka    

Anna dcera    

Sara dcera    

     

Friedmann Steiner otec Milíkov  vetešník 

Roßl manželka    

Moises svobodný syn    

Joseph svobodný syn    

Jonas svobodný syn    

Ester dcera    

     

Marcus Hirschhorn otec Milíkov  obchodník  

s peřím 

Sara manželka    

Anna dcera    

Rachel dcera    

Rachel (!)     

     

Jonas Schneider otec Milíkov ½ č. p. 10 obchodník  

s hadry 

Sara manželka    

Isack svobodný syn    

Israel svobodný syn    

Hirschl svobodný syn    

Ester dcera    

Rachel dcera    

 

 

                                                 
525 Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, I. díl, 

Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze, Praha 2002, s. 40 – 41. 



 163 

 

Rodina  

a její členové 

Rodinný 

stav 

Příslušnost 

k panství 

Vlastník 

 domu 

Obživa 

nebo služba 

Elias Hirschhorn otec Milíkov  vlastnil 

panský pacht 

na vinopalnu 

Eva manželka    

Isak svobodný syn    

Sara dcera    

Rachel dcera    
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Příloha 9 

 

Soupis familiantů ze statku Malá Šitboř a Žitná526 

 

Číslo 

rodiny 

Jméno 

familianta 

Jména 

rodičů 

Jméno 

manželky 

Držení 

koncese od: 

Jména 

syna/synů 

1. Sichel Markus 

(dříve Mayer) 

Nephtaly a Rosina 

Sichel nebo Mayer 

neznámé  

– vdovec  

1782 Nephtaly nebo 

Herschmann 

(1782) 

Joachim () 

Löw nebo Löwy 

(1797) 

 Sichel 

Herschman 

Markus Sichel 

matka neznámá 

Ester 

Grundstein 

19. 6. 1805 David (1810) 

Joachim (1817) 

 Sichel David Hersch nebo 

Herschmann Sichel 

Ester Grundstein 

Margaretha 

Simon 

19. 7. 1834 Herman (1835) 

Markus (1839) 

Salomon (1841) 

Jakob (1847) 

      

2.  Buchsbaum 

Abraham  

(dříve Abraham 

Hirschl) 

Abraham Hirschl 

matka neznámá 

Güttel 

neznámého 

příjmení 

1783 Abraham (1782) 

Nathan (1788) 

Moises (1791) 

Joseph (1797) 

 Buchsbaum 

Abraham 

Abraham 

Buchsbaum 

Güttl 

Barbara 

Unger 

14. 12. 1805 Nathan (1808) 

Bernard (1809) 

Salomon (1812) 

Moises (1814) 

      

3. Heller Michel 

(dříve Michel) 

Michel 

matka neznámá 

manželka 

neznámá 

1773 Gabriel (1779) 

Zacharias 

(1782) 

 Pfefferkorn 

Lukas  

(4. syn) 

Abraham 

Pfefferkorn 

matka neznámá 

Margaretha 

Kohn 

(M. Šitboř) 

19. 6. 1827 

(sňatek 

12. 8. 1827) 

Benedikt (1813) 

Abraham (1826) 

Israel (1832) 

 Markus Benedikt 

Pfefferkorn 

Lukas Pfefferkorn 

Maria Margareth 

Kohn 

Magdalena 

Löwy 

18. 2. 1848  

      

4.  Hirschorn Elias neznámý neznámá 1782 Isaak 

Markus 

Samuel 

 Hirschhorn Isaak Elias Hirschorn 

matka neznámá 

Maria Auer 

(Činov)527 

6. 8. 1817  

 

 

                                                 
526 NA Praha, HBF 102/XI/VII, Elbogner Kreis, Familienbuch, Schönbach Herrschaft, Schönlind Gut, Schüttiber 

und Rockendorf Gut, Theußing und Pärles Herrschaft, Teltsch Gut. 
527 Německy se tato ves nazývala Schönau, stejný německý název nesla i obec Sněžná u Kraslic. Možná tato osoba 

pocházela i z druhé uvedené vesnice. 
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Číslo Jméno 

familianta 

Jména 

rodičů 

Jméno 

manželky 

Držení 

koncese od: 

Jména 

syna/synů 

5. Binenfeld Löwy 

(dříve Löwy) 

Löbl Moises 

Viktoria 

neznámá 1786 Moises (1788) 

Heinrich 

 Binenfeld 

Moises 

Löwy Binenfeld 

neznámá 

Margaretha 

Kohn  

z M. Šitboře  

17. 11. 1823  

      

6. Silberman Simon 

(dříve Nathan) 

Nathan 

neznámá 

I. neznámá 

II. neznámá 

III. Elisabeth 

Schupf 

neznámé 

15. 12. 1799 

10. 2. 1807 

Adam Löbl  

Abraham (1790) 

 Wessel Nathan Abraham Wessel 

neuvedena 

Josepha 

Bloch 

15. 8. 1836 Latzar (1836) 

Heinrich (1837) 

Jakob (1839) 

Bernard (1847) 

      

7. Löw Salomon 

(dříve Bezaleb 

Löbl) 

neznámý 

neznámá 

neznámá 8. 7. 1773 David 

 Löw David Salomon Löw 

neznámá 

Maria Menal 19. 3. 1799 Samuel (1815) 

 Moises Simon Simon Koppelmann 

neznámá 

Babetta 

Heller 

9. 10. 1836 Samuel (1845) 

Josef (1847) 

      

8. Glaßer Markus 

(dříve Mayer 

Abraham) 

neznámý 

neznámá 

neznámá 21. 4. 1766 Nephtaly 

Juda 

Samuel 

 Glaßer Nepfthaly 

(dříve Hirschl) 

Markus Glaßer 

neznámá 

Dorothea 

Pfefferkorn 

8. 10. 1800 Isaak Löbl 

(1808) 

Moises (1811) 

Elias (1813) 

 Glaßer  

Isaak Löbl 

Nephtahaly Glaßer 

Dorothea 

Pfefferkorn 

Fridrika 

Kohn z  

Krásné Lípy 

24. 6. 1831 Moses (1835) 

      

9. Kohn Israel 

(dříve Israel 

Mayer) 

Mayer 

neznámá 

neznámá 1783 Markus nebo 

Mayer 

Lippmann 

(1799) 

 Kohn Markus 

nebo Mayer 

Isaak Kohn 

neznámá 

Ester Bäuml 21. 12. 1818  
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Číslo Jméno 

familianta 

Jména 

rodičů 

Jméno 

manželky 

Držení 

koncese od: 

Jména 

syna/synů 

10. Pfefferkorn 

Abraham 

neznámý 

neznámá 

neznámá 1770 Moises 

Salomon 

Kopplmann 

Lukas 

 Pfefferkorn 

Moises 

Abraham 

Pfefferkorn 

neznámá 

Barbara 

Abeles 

z Nového 

Sedliště 

13. 3. 1798  

 Pfefferkorn 

Salomon 

Abraham 

Pfefferkorn 

neznámá  

Rebeka 

Koppel 

8. 2. 1803 David (1811) 

Abraham (1813) 

Samuel (1826) 

      

11.  Weßel Juda 

(dříve Löbl 

Abraham) 

Abrahama Wessel 

Veronika Wessel 

neznámá 1770 Abraham (1780) 

 Weßel Abraham Juda Wessel 

neznámá 

Barbara 

Buchsbaum 

15. 12. 1802 Nathan (1805) 

Emanuel (1811) 

Heinrich (1816) 

 Weßel Emanuel Weßel Abraham 

Barbara 

Buchsbaum 

Josepha 

Immergut 

14. 5. 1840 Leopold (1846) 

      

12. Kohn Raphael neznámý 

neznámá 

Barbara 1768 Jonas Herz528 

(1777) 

 Kohn Jonas Herz neznámý 

neznámá 

Eva 

Steininger 

16. 12. 1808 Salomon (1810) 

Moises (1817) 

 Kohn Salomon Jonas Herz Kohn Magdalena 

Pfefferkorn 

9. 1. 1838 Adolf (1840) 

Sigmund (1843) 

Ludwig (1847) 

      

13.  Wolfner Joseph neznámý 

neznámá 

neznámá 1773 Michael (1785) 

Jonas (1790) 

      

14.  Scheuer Löwy Israel Löwi 

Anna Klauber 

Anna 

Fürthaus 

25. 8. 1806  

 Vogel Emanuel neznámý 

neznámá 

Rosalia 

Löwy 

z Lázní 

Kynžvart 

15. 1. 1828  

      

                                                 
528 Adoptován rodinou Raphaela Kohna 5. 8. 1823. NA Praha, HBF 102/XI/VII, Elbogner Kreis, Familienbuch, 

Schönbach Herrschaft, Schönlind Gut, Schüttiber und Rockendorf Gut, Theußing und Pärles Herrschaft, Teltsch 

Gut. 
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Číslo Jméno 

familianta 

Jména 

rodičů 

Jméno 

manželky 

Držení 

koncese od: 

Jména 

syna/synů 

15. Löbl Simon neznámý 

neznámá 

neznámá 1787 Simon 

Veit 

 Simon Joseph Koppelmann Simon 

neznámá 

Charlotte 

Wessel 

8. 4. 1831 Heinrich (1832) 

Lazar 

David (1839) 

Markus (1842) 

Salomon (1843) 

Izak (1845) 

 

16. Eisner Moises 

(dříve Moises 

Löbl)  

Abraham Aron 

Eisner 

neznámá 

Rachel 

 

28. 5. 1782 Abraham (1786) 

Daniel Nephtaly 

(1795) 

Aron (1799) 

Selig (1801) 

      

17.  Witz Moises From Powlowitz 

neznámá 

Bella Weiß 2. 12. 1792 Abraham (1802) 

Nephtali (1808) 

      

18. Kopf Löbl neznámý 

neznámá 

neznámá 1769  

      

19.  Kohn Jakob Simon Kohn 

Barbara 

Ewa Abeles 7. 7. 1835 Jonas (1837) 

Markus (1839) 

Ignaz (1842) 

Salamon (1844) 

Benjamin 

(1848) 

      

20. Israel Löwenbein Joachim Israel 

B... Dawid 

Reizl (?) 

Hirsch 

1790  

 Lazar Simon Kopl Simon 

Sara Löw 

Rosalia 

Abelles 

1845  
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Příloha 10 

 

Soupis familiantů z panství Lázně Kynžvart – obec Milíkov529 

 

Číslo 

rodiny 

Jméno 

familianta 

Jména 

rodičů 

Jméno 

manželky 

Držení 

koncese od: 

Jména 

syna/synů 

38. Steiner Friedman 

(dříve Joseph 

Lippman) 

Wolf Joseph 

Schönel 

Rösel 

Moises 

z Lázní 

Kynžvart 

4. 12. 1768 Moises (1771) 

Joseph (1775) 

Jonas (1782) 

      

39. Steiner Abraham 

(dříve Abraham 

Wolf) 

Wolf Joseph 

Schönel 

Judith 

z Kostelní 

Břízy 

1790 Löwy (1792) 

Wolf (1797) 

Veit (1799) 

Joseph (1801) 

Simon (1803) 

      

40. Schneider Jonas 

(dříve Jonas 

Isaak) 

Isaak Schneider 

neznámá 

Barbara 

Herschl  

1770 Isaak (1775) 

Israel (1785) 

Hirschl (1788) 

 Schneider Issak Jonas Schneider 

Barbara Herschl 

Rosina 

Kößler  

15. 7. 1794 Simon (1796) 

Dawid (1805) 

Jakob (1808) 

 Schneider Simon Isaak Schneider  

Rosina Kößler 

Ester Lang 14. 3. 1828  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
529 NA Praha, HBF 98/XI/III, Elbogner Kreis, Buch Nr. III, Königswarth Herrschaft (Miltigau und Amonsgrün), 

Kupferberg Stadtl, Kulm Stadt, Lauterbach Stadtl. 


