Tento soubor by chtěl posloužit jako případný návrh, jak postupovat při další činnosti spojené s revitalizací hřbitova. Náhrobky jsosu
rozdělený do tří „kategorií“ K1 až K3.
Přičemž značka (K1) označuje náhrobky a haskalové obelisky které je buď pohodlně možno anebo si z nějakého důvodu (ať už je jím
samotný epitaf – význam a zásluhy zesnulého, dobrý stav soklu i horního dílu a především úcta k mystériu smrti) zaslouží své dokonalé
znovu-vztyčení. Tedy s odborným dohledem zkušeného kameníka, použitím heveru, trojnožky a moderních kamenických malt. Náhrobky
(K1) tedy představují tu nejnákladnější část – protože za vykonanou práci je dělník hoden své mzdy a jen těžko se najde kameník, který by
takové množství kamenů vztyčil jako „micvu“, tedy bez nároků na úhradu práce a materiálu.
Ze zkušenosti z Moravy vím, že slušný kameník si účtuje okolo v průměru 3,5 tisíce za jeden. Ti „rozmazlenější“ – stálí
spolupracovníci některých židovských okrašlovacích spolků, které jsou financovány z grantů a státních dotací – si účtují dokonce okolo 6
tisíc za náhrobek. V tomto ohledu by bylo dobré zjistit si průmernou tržní cenu – například u nějaké kamenické firmy v Lounech anebo
v Teplicích - a odtud potom stanovit přibližný odhad (cílovou částku) nezbytných nákladů na revitalizaci náhrobků (K1).
Jejich přehled může také sloužit případným dárcům a dalším dobrým duším k orientaci, jaká je cílová častka sbírky a na webu
Hřivčic by mohly být i informace o tom, v jakém stavu je poměr aktuální výše sbírky oproti částce cílové.
Kategorie (K2) – Vzhledem k prozíravému rozhodnutí majitele a správce hřbitova – teplické ŽO respektovat také přirozený vývoj
hřbitova, vzhledem k pravidlu, že se nemají prostředky pro živé vyhazovat marnotratně a – přiznejme si – hřivčický hřbitov je díky své
odlehlosti velice křehký a tedy i vydaný obzvlášť snadno do rukou případných vandalů, a vzhledem k tomu, že se při jeho revitalizaci dá
mnohé vykonat skutečně laskavou rukou dobrovolníků – doporučujeme náhrobky (K2) usadit volně ale spolehlivě do hrobové půdy, tedy
neutrácet za jejich odborné usazení. Hlavním halachickým pravidlem je důstojný vzhled hřbitova !! Jediné, co je skutečně nemyslitelné je
to, aby náhrobky zůstaly „poházené“ po ploše hřbitova.
U mnohých (K2) tedy postačí jen jejich usazení, anebo částečné vztyčení – vždy však doporučujeme zasadit do půdy - třeba i
hlouběji (dokumentace epitafů již proběhla, hluboko ponořená macejva je lepší než neuctivě vyvrácená).
Tímto způsobem lze v poměrně krátké době a s použitím laskavých dlaní dobrovolníků podstatným způsobem vylepšit stávající stav
hřbitova.
Kategorie (K3) je tvořena jednak všemi macejvami, které doposud zůstaly ve slušné kondici, dále pak sokly a kotvícimi prvky dnes
již neexistujících anebo poztrácených macejv, a také v nejhorším případě již naprosto zvětralými torzy a skupinami zlomků. Značku (K3)
tedy lze číst, jako – „bez úprav“.
V tabulce zároveň uvádíme nejen popis a návrh ošetření, ale také pochopitelně i doposud zpracované epitafy a také datace. Tyto
údaje mohou posloužit jak památkářům, tak třeba i vedení jednotlivých okolních obcí, aby posoudili význam hřbitova a podniki více pro
jeho záchranu. Z památkářského heldiska přinejmenším data k roku 1733 a 1740 mohou zaujmout. A v neposlední řadě poslouží i všem,
kdo chtějí o hřivčickém hřbitovu vědět více.
Legenda k datacím:
4444 - datace prozatím nezjištěna (náhrobek je hluboko anebo mohou více prozradit archivy)
8888 - náhrobek lícem dolů – před vztyčením (pv) – epitaf i dataci dohledáme po otočení náhrobku na bok a jeho pozdějším usazení
do půdy (K2), případně po jeho znovu-vztyčeí (K1)
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9999 – eroze, dataci již nezjistíme
pozn. Zdánlivě nesmyslná písmena v pátém sloupci tabulky se po nainstalování fontu Siddur.ttf zobrazí jako kvalitní hebrejské
znaky :o))
inde
hrob x
001

rok

prijmeni

/eroze/ - (1289999 13)

transkripce

mgp
np
rsy sya
vyh vysim lk
hk hh rsvyb
byl hb *vims
wyvvsarm lz
qsi qnv upn
zmt lvla dy

002

003

Vrbni /xyz
4444 (126)

np
*skv rsy sya
rhk [b bqay k
ynbrvv ohrba

poměrně hluboká datace 5447 odpovídá roku 1687 !!!

pískovcová maceva je usazena hluboko,
naivní kamenický rukopis prozrazuje její
poměrné stáří, z badatelských důvodů by
stálo za to ji o něco vyzdvihnout ..
náhrobek usazen v půdě, nidméně anzp (K3)

4444 /eroze/ (125)

hbemh ylb
004 x
005

standardní epitaf, lokalita Raschwitz (Hořešovice)

1687 xyz (127)

*mgp
004

anzp

4444 /eroze/ - (124)
1778 xyz /Laun (123)

up
hnvgh hsah

prázdné hrobové místo, náhrobek podle původního
hřivčického katalgu dnes již chybí - mohl být odstraněn,
nebo je jedním z dochovaných zlomků, krádež ??
macejva v dobré kondici - (K3)
=o=
Sem uložili spořádanou a cudnou ženu
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lyrs hivneh
hnvalm hknm tsa
*d ykrdb dymt hklhs
ir alv bvu tlmvgv
*mlvil hklhv hymy lk
lpkns ovyb bvu hlvks
hlqt ubs gy bvu yk vb
hbent qpl

006

007 sf
008

Levi/ xyz (1291786 13)

1840 /hluboko/ (130)
0
xyz (119-11)

oaní Seril, choť rav Menkeho z Loun,
která bez ustání kráčela cestami Panovníka
a konávala po všechny své dny především
dobro, nikoli nedobro. Odešla do světa
který je celý plničký Dobroty dne, o němž
se v Písmu podvakrát řečeno *ki tov (jest dobrý)
dne 13. švat 5536

up
hbvsxh hsah
mk tb lytyg m
h tsa lsyp
rupn lgc bqay
ubs aj qsi *qnv
hbent l vmqt

macejva s krásně naivním kamenickým
rukopisem, v dobré kondici - (K3)
=== epitaf ===
manžel: Jokeb Sgal, - prozrazuje, že rodina
patřila k levijim, nicméně zda si také Lewi, Lövit
anebo Levi skutečně říkali je spekulace ..

l qt tbu dk rbqn
np
jlhs rvhvu fvg
lk hrsy jrdb
yh h tary ymy

výstavný volutami dekorovaný náhrobek (K3)
poměrně hluboká datace (1740)
jméno příliš hluboko pod úrovní zeminy

rrhk <<<<<
fvlah [b lz [mlz
sa lz rzila rr*hk
[vyc u qs ovyb rupn

(K3)

3

*a ovy bvu osb rbqnv

009

Černochov
4444 /eroze (nn)

010 sf

Černochov /xyz
1782 (120)

011

4444 /hluboko/ (113)

012

Perutz /xyz
1769 (112)

trybs
<<< <<<
fakanrisu
hbent
up
ovyb rbqnv qsb*m
syah bmqt ryya dy
rzila *h rsy
lk fakanrisu
hnvmb mvm vymy
*bham d ta dbiv
bnt [kl
oyyxh

np
hrsyhv hbvsx hsah
*sa lz ilir m hh
*hs wyrp dvd hk
v ovyb *rbqnv h ovyb
qpl ukqt yns rda vu
hbent

macejva je zlomená, vrchní díl nenalezen (K3)
zbytky epitafu prozrazují lokalitu Černochov,
lze tedy předpokládat že podobně jako u nr. 010
jsme u hrobu někoho z rodiny Eleazara Černochova

výstavný mohutný pískovcový náhrobek
dekorovaný motivy sloupu, parochetu a volutami.
V levé části je v koruně maličko poškozený (K3)
=o=
Zde leží ten, jenž skonal o svatém šabatu
a byl pohřben dne 14. ijar 5542, upřímný a ryzí
člověk pan Eleazar z Černochova.
Po všechny své dny vedl své živobytí naprosto
poctivě a sloužil Vznešenému s velikou láskou.
Proto budiš jiskra jeho žití vevázána do Svazku života

naivně (lidově) tesané písmo.
epitaf standardní
lokalita: Peruc
návrh: K3 - nechat náhrobek v tomto stavu
bez dalších vážnějších úprav, jeho případné
restaurování nechat odborníkům - K3
===oo===
v rámci objektivity nutno upozornit, že znak v letopočtu
není zcela zřetelný, čteme ho sice jako kaf (= 20),
ale mohlo by jít také o nun (=50) - pak by datum úmrtí
odpovídalo pátku 22. března 1799
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013 sf

4444 /eroze/ (111)

013 x

9999 /eroze/

mgp

po restaurování možno epitaf identifikovat (K3)

trybs

soklík (K3)

rtca trm <<< /4
tsa lz ykdrm k tb
*y trbqnv*n lzvz k
l gnqt lvla b g
hbent
014

1793 xyz

*mgp
014 x

015

původně mohutnější pískovcová macejva
se dnes již pomalu rozpadá - část epitafu
se podařilo identifikovat -- (K3)
soklík - (K3)

9999 /eroze/

Hriškof /xyz
1801 (118)

/bvu os rtk/
up
hbvsx hsah
h tsa lzyr *m
*aqsyrm lyzna
rbqnv trupns
tbu gk h ovy
acqt tns
hbent

a*rt
016

4444 /eroze/ (nn)

017
018 sf

9999 /eroze/
4444 K*c (99)

trybs
up

původně masivní pískovcová macejva, dnes
hluboko v zemi, vyčnívající část ve značné
erozi. Pokud by si to vyžádaly badatelské důvody,
lze ji v budoucnu zkusit vyzdvihnout a zrestaurovat.
zlomky
dobová pískovcová macejva,
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ibs hsah
bqiy rrhk tsa
trupns wk ybe
ay b ovy *rbqnv
/a*rt/
019

9999 /eroze/

019 x

9999 /eroze/

020 ta

020 x
021 sf

prolomený oblouk dekorativní p.t. (K3)

trybs

zerodovaný sokl

trybs

volně ložené zlomky (K3)

trybs

světlejší opukový sokl blíže k ohradní zdi

9999 /eroze/

Hriškof /xyz
1808 (107-9)
4444 Černochov /xyz

np
yvar rsa sya
hh vxbs rpcl
lzna rrh *xh
rbqn faqsyr
ubs hj g ovyb
qpl xcqt tnsb
hbent
gcqt tns <<<< <<<
np
hlinhv rqyh omvrmh
rrhk [b bqiy rrhk
faxanrisu m rzila
jlh bydn sya hyh

nedopatřením byl tento náhrobek v kondici (K3)
v souboru fotografií vynechán. Indexujeme tedy
indexem x a foto dodáme v nejbližší době..
==== epitaf : ===
Sem uložili člověka,
jehož zásluhy je hodno šířit dál, totiž
rav Anzila z Hříškova .....
náhrobek v dobré kondici, usazený poněkud
hluboko - základní data jsme identifikovali,
eulogie a zbytek epitafu pod úrovní zeminy (K3)
vročení 1803 !!
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/a*rt/

021 x

9999 /eroze/

022

9999 /eroze/

023

0

mgp

sokl na počátku - horní zdi hřbitova (K3)
došlo zde k číselnému skoku, nr 021 má
zároveň níže položený náhrobek v poněkud
lepší kondici - proto indexujeme ind. x

trybs

sokl - (K3)

*mgp

anzp - jen některé fráze jsou čitelné,
identifikační data zvětralá - K3

PDF (103)

up
hrqyh hsah
tsa hal trm
*qsyr jvrb rrh
a ovyb trupn
vu b ovyb trbqnv
l biqt vylck
hbent
024
025

1811 xyz (102)
1812 Fiala (101)

np
rskv rsy sya
oyxrva cynkm
hh oyld [nvxv
ohrba rrh
rupn allayp
vyb rbqnv b ovyb
l biqt [cyn d g

standardní epitaf
lokalita : Hříškov
K3
náhrobek na místě a v dobré kondici (K3)
=== epitaf: ==
eulogie - machnis orchim we-chonen dalim
(vítal ve svém domě pocestné a slitovával
se nad všemi potřebnými ... )
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hbent
np
vymy lk rskv rsy sya
hh rsyh jrdb jlh
s*rb lavms rrh
ovyb rupn faqsyrm
[vyc zy h ovyb rbqnv d
qpl biqt tnsb
026 sf

1812 xyz (100)

hzh lgh div hbemh hdi
hyh avh yk vytxt bkvsh li
bvu srvd rsyv ot sya
hh ti lkb hqde hsiv
lz qiuap ohrba rrh
zvmt vu a ovyb rbqn
qpl aprt tnsb
hbent
027

mohutná písiovcová macejva s jemným
náznakem volut, z nichž vychází nenápadný
parochet - silný náklon, těsně u zdi (K3)
=== epitaf: ===
Svědkem jest tento náhrobník a tento rov,
že ten kdo pod nimi odpočívá býval člověk
bez úhony a upřímně ryzí. Vyhledával jen Dobré
a konával *cedakot po všechen jemu vyměřený čas ...

1821 Patek (83-7)

np
rrh rskv rsy sya
ohrba *hb dvd
ovyb rupn qiuap
uy d ovyb rbqnv g
qpl diqt ubs
028
029

standardní nápis
jméno otce ve zkratce: bar rav Š** (Šimeon ? Šemuel?)
=o=

1814 Patek (84)
4444 xyz (85)

np
vlck tyx vymi la fcan

drobnější pískovová macejva, oblouk, v kondici (K3)
=o=
Hrob syna rav Abrahama (nr 027)
nádherný nápis - jeden z nejprokomponovanějších zde
na Hřivčicích ...
=o=
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ql avh rsyv bvu yk
oqyv
abu amlil vyicml jlyv **hnvy
hbxb dyich oyllmva ytyma **[b
hbha blb yy*l llpth **lavms*k
abbv hzb rmay ovls **vyli
hbad spnb himr vyli vdr
hb hnvy rrhk dbknh sysyh hh
ynalvd lz lavms
hbent
np
*pcl yvar rsa sya
inbrivv byl *h hh vxbs
rbqnv rupn qxd yabg
hiqt tnsb pi b ovyb
qpl
di nvma vydy yhyv
[ymyh wqlv vtvm ovy
dvmiy
hbent
030

Sem uložili toho, jenž se připojil ke svému lidu
osmého kislev roku: "Neboť byl člověkem laskavým
u upřímným.." (r. 1804)
I vstal
Jonah a vydal se do cíle do Laskavějšího světa.
Patříval k ryzím lidem Pravdy, zoufalé s láskou sytíval
a podobně jako Šemuel se modlíval k Panovníkovi srdcem
plným lásky. Budiž mu přán Pokoj (alaw šalom) se o něm
říkavalo jak v tomto tak i v budoucím světě...
(roto) pro něj nyní s bolestí v duši proléváme slzy
==oo==
Epitaf obsahuje kryptogram, zde tvořený celými počátečními
slovy jednotlivých řádků: Jonah, ben Šemuel alaw šalom.
Obsahuje krásný obrat : ba-ze u-ve-ba (dosl. v tomto i v
budoucím),
čímž jest míněn tento i budoucí svět.
Epitaf je krom toho rytmizovaný do podoby *pijutu :
tava - chiba - ahva - ve-ba ...
A dokonce i vročení je stylizováno chronogramem, tedy
parafrází biblického verše "Iš tam we-jašar", kde číselná
hodnota znaků (podobně jako MDCXL v latině) dává
počet 565 tedy rok 1804

zajímavé obraty vymykající se běžnému lakonickému
*iš jašav we-chašar ..
=o=
Sem uložili člověka, který si zaslouží, abychom
šířili jeho zásluhy, pan Lejb z Vrbna,
gabaj Pohřebního bratrstva /.../
Jeho ruce byly věrné až do okamžiku smrti.
A proto na Konci dní povstane k životu...

1815 xyz (86)

9

np
lk rsyv bvu sya
rsvkb hsi vysim
lvmgl oeiv rbg yrak
h hh oytmh oi dcx
rupn faqsyr [amuvg
b ovyb rbqnv a ovyb
hirt tnsb pib
qpl
031

1815 Riškof (87)

np
rskv rsy sya
jrdb jlh vymy lk
rrh hh rsyh
lsyp hb *pzvy
rbqnv a lylb rupn
tns zvmt h b ovyb
hbent qpl viqt
032
033

Sem uložili
člověka laskavého a ryzího, jenž všechny své
skutky konával řádně a spořádaně ..
Jako lev udatně a rázně se ujímal také skutků
milosrdenství vůči mrtvým. Tím člověkem byl
rav Gutman...
=o=
narážka na *milosrdenství vůči mrtvým je eufemistické označení
člena pohřebního bratrstva Chevra kadiša..
zkrat be*ajin*pe = be erev Pesach ( v předvečer pesachu)
====
Náhrobek v koruně zdobený volutou, pod ní náznak *parochetu,
a ve středové části z voluty směrem dolů vychází rostl. motiv,
který mže znamenat narážku na vzkříšení mrtvých, anebo
palmu spravedlivého
epitaf: obsahuje narážky na traktát Avot (gibor ke-arje)

1816 xyz (88)
1812 Riškof (89)

np
lk rskv rsy sya
rsyh jrdb jlh vymy
oxnm hk *rmkh hh
rbqnv faqsyr
tns vlck j g ovyb

standardní nápis
=o=
jednoduchý dekor, oblouková macejva,
naivní kamenický rukopis
standardní nápis
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qpl giqt
hbent
up
hrqyh hsah
tsa lrayp trm
lz bqiy rrh
upn faknrasum
gy vyv ovyb trbqnv
qpl ziqt ubs
hbent
034

1817 xyz (90)

up
trm hrqyh hsah
rrh tsa oyrm
faqsyrm [amuvg
uk b ovyb trupn
l ziqt tnsb rda
hbent
035
036

standardní nápis
jméno: Piarl (Pajerl)
lokalita. Tscharnkof - Černochov
=o=
pískovcový náhrobek zdobený dvěma sloupy v naivním
provední a v koruně macejry hvězda /řez gran. jablkem
částečně obroučený původními nálety

1817 Riškof /xyz (91)
1817 Riškof /xyz (92)

np
jlvh rsy sya
advy rrh oymt
faqsyr lsyp hb
vu b ovyb rbqn
tnsb bab
qpl ziqt

standardní nápis
standardní nápis
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hbent
a*rt
037

pískovcová macejva hluboko v zemi
v budoucnu lze uvažovat o jejím vyzdvižení

4444 /hluboko/
macejva prasklá, částečně v erozi,
ale usazená na místě - hluboko v půdě (K3)
VRÁTIT !!!

038

0

VRT
macejva obloukovitá s dekorativním P.N.
hluboko v zemi - lze se VRÁTIT k epitafu
při dalších návštěvách hřbitova -- (K3)

039

4444 /hluboko/

trybS
039 x

040
041

sokl / zlomek

9999 /eroze/

Lischtian /xyz
4444 (82)
1819 Werbna /xyz
(81)

uiqt tnsb rda <<<<
hp rbqn
jlh lavms rvxbh
rsyh jrdb *bvub ldgv
hyh vysim vymy lk
qbdv oyms osl
hh oyyx oyhlab
ovxn hb lavms *xbh
[ausylm
up
hrqyh hsah
tsa hal trm
hnbrivv byl rrh
trupn q*xd yabg

klasická, své době odpovídající pískovcová
macejvay - až na lišejníky v dobré kondici (K3)
=== epitaf: ===
Dne ... vročení poškozeno (1819)
zde byl pohřben učený člověk Šemuel.
Kráčel, rostl a konal Dobré na cestách upřímnosti,
a jeho skutky byly po všechny jeho dny jen
k poctě Nebes. Duší lnul k živému B*hu, takový byl
rav Šemuel syn Nachuma s Lišťan ...
standardní epitaf, prozrazuje však, že manžel
paní Lei býval gabaj cedaka Pohřebního bratrstva
=o=
pískovcová macejva dekorována dvěma volutami,
které se stýkají v její koruně, a zpod nich vychází
stylizovaný střapec symbolizující *parochet. Totéž
naznačují i dekorativní kamenné třásně pod oběma
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trbqnv qsi vtv ovyb
ubs d ovyb
l uirt tnsb
hbent

042

a*rt

hluboko v zemi - v případě dalšího výzkumu
povoluje halacha náhrobek vyzdvihnout

mgp

macejva v koruně oddělená širší římsou,
zdánlivě v kondici, ale silně zvětralá,
epitaf až na zbytky písma nečitelný (K3)

4444 /hluboko/

043

9999 /eroze/ (79)

044

9999 /eroze/

045

9999 /eroze/

trybs - mgp
*mgp

046
047

volutami

Hriškof /xyz
1827 (77)
1821 /hluboko/ (76)

np
tnsb [cyn z b ovyb
qpl apqt
lk rskv rsy sya
rsyh jrdb jlh vymy
rmk [b hsm rrh hh
faqsyrm lyeg *r
hbent
xcp *mhxd*a h ovyb
l aprt tnsb
rbqn
hp
vysimb oyinh rvxbh

sokl - anzp
rozpadající se zlomky ve špatné kondici (K3)

mohutná zčásti poškozená pískovcová macejva
v koruně dekorovaná motivem volut (K3)
epitaf - standardní
prostá pískovcová macejva s náznakem oblouku,
v kondici, ale hluboko v půdě, z epitafu lze zjistit
pouze datum úmrtí, nikoli jméno zesnulého (K3)
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/a*rt/ vyrvm lvq ims

a*rt
048

4444 /hluboko/

049

9999 /eroze/

050 sf

9999 /eroze/

trybs
trybs - mgp

051
052

Lauscher (571836 5)
1829 xyz (58)

hsmv
oyhlah la hli
bks al bvu osb
qci fru lkay di
hnvmab *mmbv hrvtb
**xl tvdvhl ymvp qcp al
*h ykrdb oih jyrdm
lib yy*l hyh vtnm lkv
ymxrv oyxrva cynkm *xg
hk oycdvpmh hh [nbr
wyvvydm lez rsvyl hsm
zu h ovyb vmlvi ta bzi
yk p qsib rbqnv rda
qpl veqt tns het
up
hrsk hsah
ynil hsrp hpk

macejva hluboko v zemi, ze zbytku vyčnívajícího
na povrch lze usuzovat, že se jedná o dekorativní
barokní macejvu trojůhelníkového zakončení
s volutami - v budoucnu ji lze vyzdvihnout ...
zlomky, vypršelý, rozpadá se (3.K)
totálně zvětralým soklem tato řada končí;

Moše
vystoupal k Panovníkovi (parf.)
v Dobém jménu. Nikdy si nedopřál odpočinutí,
dokud nebylo co k jídlu, a přesto se tóře věnoval
stejně věrně jako svému řemeslu.
Jeho ústa nikdy nepřestávala velebit Panovníka
a stejně tak vedl po stezkách H*spodinových i lid Jisroele
a veškerým jeho podílem bylo konat pro Nebesa. Býval
velký dárce almužen, otvíral pocestným a podporoval
také učence a učitele, takový byl slovutný rav
Moše Lauscher z Divic (zaca*l) ....
==========
pozn. den v týdnu nesouhlasí - CTRL
standarní epitaf s aluzemi na *Ešet chajil, ale
vzácný dekor odpovídají době svého vzniku (1829)
dva sloupy, koruna pískovcové macejvy zakončena
volutami a pod nimi mohutná rokaj.
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*vybal hxls hdyv
tsa acyz trm
faqsur*m apzvy
osb trupns
gy g ovyb bvu
qpl upqt zvmt
hbcnt

053

up
hrsk hsah
hrc al *ybvu *ysimm hynp
hyh tma hyrpd sar
htyb *ybt oydvrm oyyni fa
hntn hmxlm [vybav jd
*yli imsn ypvdv hlvi al
oda lk oi dcx tlmvg
*rm lyx tsa hlibl truiv
hsm h tsa ldarp
faqsyrm rluyyh
[vyc vk a ovyb trupnv
ql zpqt b ovyb trbqnv
hbent

macejva z období po roce 1827, pískovec,
dekorativní sloupy s antikizujícími hlavicemi.
V koruně macejvy voluty a pod nimi stylizovaná urna,
ze které raší výhonky rostlin (symbolika vzkříšení)
epitaf kultivovaný, tvoří kryptogram : Fradl
=o=
Sem uložili spořádanou ženu,
která se nikdy neodvrátila od laskavých skutků,
a dokonce zvávala do svého domu i chudé pocestné
a ubohým a potřebným rozdávala ze svého krajíce.
Nikdy byste o ní neslyšeli něco špatného, nenesla žádné
provinění, naopak milosrdně zacházela s každým
člověkem.
Ozdoba svého chotě, ctnostná a ušlechtilá paní
Fradl, choť rav Mošeho z Hříškova ...
==========
pozn. den v týdnu nesouhlasí - CTRL

a*rt

hluboko v zemi - nicméně na nepatrné části,
která je nad zemí dochován naivní dekorativní rostlinný motiv!!

1827 Heutler (59)

054

4444 /hluboko/

055

9999 /eroze/ (61)

056

4444 VRT (62)

*mgp

/eroze/
velice výstavná macejva - pískovec,
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žel přelomená, po očištění, se lze k epitafu
VRÁTIT; - dekorována precizně vyvedenými
sloupy a vroubkováním zdobenou volutou (K3)

057

9999 /eroze/

058

9999 /eroze/

trybs

volný zlomek - koruna barokní macejvy;
(3.K) anebo naložit podobně jako s ostatními
volnými zlomky

trybs

zvětralý sokl

up
hbvsx hsah
tlmg tlib hrskv
dbkvy trm x*a dcx
lz [hk yrha h tsa
trupnh faqsyrm
trbqnv bvu osb
hsmx qsi ovyb
tns *ab rsi
qpl upqt
hbent
059

1829 Kohn (69)

trybs
060

zlomený - sokl

9999 /eroze/

<<<< trm *xa
yvu rzyl hk tsa
faqsyrm qyc
tbu xk h ovyb trupnh
ovyb trbqnv
061

výstavná macejva zdobená sloupy
a centrální rokají v koruně -- (K3)

pískovcový náhrobek - ve zlomu, z epitafu
lze zjistit, že se jedná o manželku rav Lejzra
Tausiga z Hříškova . datace chybí .. (K3)

4444 Tausig
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lkb dvd yhyv
vmi hyh yyv lyksm vykrd
lelih dvd hk rqyh xb*kh hh
ovyb rupn fasuar runvam
[vyc y a ovyb rbqnv tvivbs *d
qpl upqt tnsb
hbent
062
063

0

PDF

/oynhk [myc/
ary bvsx ysah
ybek qr oyhla
vyba [ver tvsil
qde [hk oymsbs
/a*rt/ <<< [vyli lal
064
065

prostá pískovcová macejva v kondici - (K3)

1829 Hölzl (50)

4444 /hluboko/ (49)
1832 Heller (48)

np
rsy syah
hnp h rbdl drxv ary
vspn h tvembv vyqci
tvemb urpbv dmx
xb*kh hh tma ls x*g
rlih larsy hk rqyh
osb jlhs faqsyrm
ovyb rbqnv vmlvil bvu
[vsar rda u qsi v
beqt tns

klasická své době odpovídající macejva, pískovec
Zdobená symbolem žehnajících rukou (kohanim)
plus rokají ve vrcholku koruny náhrobku. Po bocích
jemné protálové sloupy, které přecházejí nad rokají
v drobnou volutu -- (K3)
Sem uložili
ryzího a b*habojného člověka (jere we-charad),
své úsilí zaměřoval vždy na Slovo Panovníka svého
a jeho Pokyny se kochával celou svou bytostí.
Zejména pak v rámci *gmilut chasadim šel emet
(péče o umírající a zesnulé) ...
=====oo====
Barokní pískovcová macejva z roku 1832, dekorovaná
sloupy a rokají, v koruně drobně vyvedené voluty.
Epitaf prozrazuje, že rav Jisrael Heller z Hříškova
býval členem Chevra kadiša nebo podobného charitativního
spolku ..
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hbent qpl
up
hrysk hsah
hbvsxv hrqy
oyrm trm *xa
*ycyvu oyyx h tsa
trupnv faqsyrm
trbqnv bvu osb
dy a ovyb dvbkb
oyrvp avhs rda
ql heqt tnsb
066

1835 Tausik (36)

trybs
066 x
067

Sem uložili
spořádanou, drahou a váženou
ženu, ctnostnou paní Miriam,
choť rav Chajima Tausika
z Hříškova ....
====oo====
výstavná barokní maceva s náznakem sloupů
a precizně vyvedeným květinovým dekorem
ve své koruna, žel prasklý ..
epitaf standardní - katalogové číslo na boku
náhrobku (38) naznačuje, že v době pořizování
evidence hřbitova hříškovskou obcí, náhrobek ještě
stál na svém místě - s největší pravděpodobností na
některém ze soklů z další řady (směrem dozadu)

9999 /eroze/
1832 Fanta (47-4)

up
hllvhm hrin
bl hb *xhv oybvu tb
oyxrva tcnkhb bvu
li oynvybal hntn rzp
tdmvi aht htqde [k
hrsyh hh dil hl
lz srh hk tb lrpe
bylauyem yunap
qsi v ovyb trupnh
tns ba b a ovy trbqnv
qpl beqt

zlomek, volně ložený na těle macejvy nr. 66
Sem uložili
všemi vychvalovanou dívenku
plnou laskavosti (bat tovim) a milosrdenství,
v níž tlouklo dobrotivé srdce otevřené všem
chudým pocestným a hojně rozdávající všem
potřebným, proto všechna její milosrdenství
přetrvají navěky .. taková byla Ciperl, dcera rav
Herše Fanty z Citolib ..
===oo===
Barokní pískovcová macejva (1832) dekorovaná dvěma
portálovými sloupy - svým zpracováním velmi podobná
náhrobku předchozímu (nr. 66) - v koruně macejvy
dvě drobné voluty pod nimi mohutná rokaj doplněná
dvěma květinovými motivy;
Epitaf odkazuje na laskavost a účinný altruismus zesnulé.
Podle titulatury (ha-naara) byla dosud svobodná.
Pro historiky je zajímavý také zmínkou o Citolibech, odkud
rodina Fanta (resp. tato její větev pochází,) - Fantovy nacházíme
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068

hbent

také v Lounech a v Libochovicích ...
-------o
Podle čísla 4/47 považovali katalogizátoři hřbitova tento
náhrobek ve svém seznamu za poslední v řadě i v sekci nr. iv. (4)

trybs

sokl - zlomený náhrobek

9999 /eroze/

up
hsah
hrskv hrsy
h*g tlib hbvsxv
lrip m xa u*imv
yunap srh r tsa
trupnv bylauycm lz
trbqnv g bvu osb
<<<<<<< dvbkb
069 sf

4444 Fanta (44-4)

070

9999 /eroze/ (31)

071

9999 /eroze/

*mgp

vyvrácený, vytlučená haskala (K2)

trybs

zvětralé zlomky ...

a*rt
072
073

4444 /hluboko/
1837 Propper (36)

pískovcová macejva s dekorem parochetu.
lokalita: Citoliby
rodina: Fanta
epitaf standardní
zkratky (gmilut chasadim, maasim tovim) -- (K3)

np
fvn ypy oyzrak rvxb
xb*h oyivsis ren
rziyla lyksmh
riparp ldnim hb

hluboko v zemi, mohutná pískovcová maceva,
patrně ještě v dobrém stavu - někdy v budoucnu
lze vyzdvihnout a zdokumentovat ...
reprezentativní pískovcový náhrobník z první
poloviny 19. století, dekorován velikou květinou
(u mužského hrobu s největší pravděpodobností
symbolická narážka na vzkříšení mrtvých - ps 72:16)
a (opět) na Hřivčivích, zdá se že oblíbeným, parochetem
=o=
Epitaf: peticha /otevření - titulaturou: *bachur ke-arazim,
(mládenec jako cedrový peň) - aluze na verš: /pís 5:15/

19

vmlvi ta bzi wysrvam
yyxl jlhv orsi tnsb
zvmt by qs ovyb *yxen
ql zeqt tns a ovyb rbqnv
hbent
074

9999 /eroze/

074 x

9999 /eroze/

075

trybs

sokl se zbytky znaků, zničený (3.K)

*mgp

další zlomek v hrobové prsti (K3)

trybs

zlomený náhrobek - jen sokl

9999 /eroze/

np
hk *hbk
rsyp lsyp
vytvembv h ary sya
tvdm libh dam wpx
vmlvi ta bzi tvbvu
ymb vyba [vgvylv [vbadl
vtnvtx rxa hns yex
/a*rt/
076
076 x

*jafe nof (ozdoba krajiny) - aluza na verš: /ps 48:3/
*necer šašujim (výhonek radostný) ...
* ha-bachur ha-maskil (prozíravý a nadaný mládenec) ..

Pískovcová macejva, dekorovaná symbolem parochetu
a rostlinné růžice. Epitžaf obsahuje příběh - skon manžela
půl roku po svatbě, titulatury : kochával se Pokyny Panovníka,
baal midot tovot - nositel laskavých vlastností
hluboko v zemi - nelze spolehlivě datovat. K3

4444 Fischer (42)
0

20

iun okxv [kcm dlyh np
hk*h vytvaba ivsisv dmx
risyp jvrb hk [b [vsrg
by a ovyb rupn faqsyrm
qpl hrt b ovyb rbqnv [cyn
077 sf

1845 Fischer (43)

qsib rupn
grt tns vylck vu
oymt jlvh rsy sya np
yhy vnvrgb la tvmmvr
tvypyp brxv vtvdib *qs
*sy ynb ydly lvml vdyb
*a ohrba ls vtyrbb
x*b hrbxd yabg hyhyv
hk hg*qxd rrvbmv
[tarism lgc hxms
hbvu hbysb fcan
a ovyb dvbkb rbqnv
qpl grt vylck zu
*bent
078 a
078 b

standardní epitaf; titulatura:
jeled mesachen wo-chacham, nate chamad
(mládenec učený a prospívající, výhonek milostný...)
=o=
pískovcová macejva lyrovitě prokrojená, v koruně
symbol rimonim ..., epitaf používá již i latinku

1846 Lewi /xyz (30)
1846 Tausik (30)

xk ovyb rupn
ql zrt tns [vsx
vytvemb h ary sya
oybirl cvrp dvam wpx
iybsh hnin spnv vmxl
xgb hxvrl xvtp vtyb
ogv oyxrva tcnkhbv

/od řdk. 3/
Sem uložili ryzího člověka, bezúhonných cest,
jenž svým hrdlem velebil Vznešeného jakožto
*šlijach cibur vprostřed své obce Jisroele.
K tomu třímal meč broušený po obou stranách,
aby mohl uvodit syny Jisroele ve smlouvu
našeho praotce Abrahama.
Byl také gabaj Bratrstva pečujícího o nemocné
a voleným členem představenstva Chevra kadiša
vážený pan Simcha Segal ...
=o=
pískovcový náhrobek slouží dvěma zesnulým.
Oba byli vyjímečnými postavami v duchovním životě
náboženské obce hřivčické, levý epitaf zřetelně uvádí
příjmení Tausik, v pravé části uvedno není. Zda šlo také
o člena rodiny Tausik, anebo o švagry bude možno odhadnout
teprve po kompletním zpracování celého hřbitova a především
studiem v archivních pramenech.
Náhrobek opět dekorován motivem parochetu
/od řdk. 3/
Sem uložili b*habojného člověka, který se
kochával Pokyny Panovníka všemi svými prostředky,
a proto rozdával ze svého krajíce hladovým a sytíval
duše usoužené, jeho domácnost byla dokořán, aby
poskytla slitování a milosrdenství komukoli a uvítala
pocestné. Krom toho býval gabajem Bikur cholim
(Spolu péče o nemocné). Byl jím učený rav Zalman
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*xb *rbxd yabg hyh
[mlz hk okx sya
[yuarism qycyvu
a h ovyb dvbkb rbqn
l zrt tns vlck xrd
hbent
up
hrsk hsah
dcx tlmvg hrsyv
oytmhv oyyxh oi
apk hqeu tlib
oynvybal hsrp
aybt oydvrm oyyniv
lz luam trm x*a htyb
oasrahig qeya r tsa
ovyb trupnh faqsyrm
a ovyb trbqnv ryya vk qs
hbent ql rt tns
079
080

1840 Gehorsam (29)
1839 Tausik (28)

up
m*xa hbvsx hsah
byl hk tsa hlig
tiyyus qq qycyvu
*aqsyrm riminnyya
hmlvi ta hbzi
hynbv hlib [vbadl
trbqnv [cyn b a ovyb

Tausik ze Žerotína ....
Sem uložili
bytost spořádnou
a upřímnou, která prokazovala milosrdenství
nejen živým, ale i mrtvým,
velikou mecenášku, která svoji dlaň
otevírala všem nuzným a všechny chudé
pocestné ráda uvedla do své domácnosti....
=o=
pískovcový náhrobek ve tvaru prolomeného trojúhelníku
je v koruně dekorován řezem gran. jablkem (jádřinec),
který symbolizuje Pokyny Panovníkovy (micwot), odkud se
pak snáží jakoby rozhrnutá opona před *aron ha-kodeš
(parochet)
symbolizující tóru a věrnost pravidlům jidiškajt.
----------------o--pozn. rodina Gehorsam pochází z nedalekých Libochovic;
standardní nápis - ovšem s výjimkou řdk. 4/5,
kde je v hebrejštině ale jazykem juden-deutsch
naznačeno povolání manžela paní Gely :
k. k. Steuer-Einnehmer (c.k. výběrčí daní) !!
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qpl ueqt tns g ovyb
hbent
up
*bvsxv hrsy hsah
hli trm xa hrskv
wrih [mynb r tsa
trupns faqsyr
xcpd *xa qsi ovyb
dk a ovyb trbqnv
qpl zeqt tns
081

1837 Herz (27)

hdsb xvsl qxey aeyv
vtybl fru aybhl xruv lmi
ot sya hnvmab mvmb qci
rqyh xb*kh *xg lib rsyv
faqsurm risyp qxey hsm hk
vtsa [vbadl vmlvi ta bzi
rda zu h ovyb vynb hnvmsv
xvntv jl ql zeqt tnsb yns
[ymyh wql jlrvgl dvmitv
hbent
082
083

standardní nápis; pískovcový náhrobek dekorován
půlobloukem hvězd (symbol tzv. ženských micwot)
a *parochetem
=====oo
pozn. kamenický rukopis a podobné dekor. motivy
nacházíme ve stejně hojném počtu i v nedalekých
Libochovicích - tj. obě obce se stýkaly, oblivňovaly,
doložitelně byly i příbuzensky provázané a dost možná
oběma sloužil stejný kameník

1837 Fischer (26)
1833 Kohn (nn)

up
*m hbvsxh hsah
hmls tsa alyu

a) Epitaf se otevírá parafarází verše /gn 24:63 / : I vyšel pak
Jiccak
v přemyšlování do polí ...
b) podle eulogie: Staral se na plahočil, aby přinesl do domácnosti
kořist, prostý člověk, věrně se věnující svému živobytí, lze soudit
že pan Moše Jicchak se věnoval obchodu a nezastával v
komunitě
žádnou významnější synagogální anebo charitativní funkci
(kterou
by jinak epitaf určitě zmínil)
c) přesto je učiněna zmínka, že se angažoval také ve *gmilut
chasadim - tedy v nějakém charitativním spolku (přinejmenším
alespoň finančními příspěvky)
d) závěr epitafu tzv. *petira :
Jdi, odpočiň si, aby ses mohl na Konci dní postavit ke svému
údělu (losu) ...
standardní nápis;
náhrobník původně přelomený je slepen
lokalita: Auerschitz (Hořešovice ?)
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wysryvam [haq
l geqt ryya b htm
hbent
btkm ylb
084

9999 /eroze/ (23)

np
oyhla ary rsyv ot sya
qci dam wpx vytvembv
hk rh [nbr oyxrv *xgb
lz qycyvu laymxry
d ovyb rupn faqsyrm
qsib rbqnv [cyn h
l xeqt tns
085

pískovcová macejva dekorovaná ve své koruně
Davidovým štítem (hvězdou - mogen David) od níž
se pak na obě trany rozcházejí třapce parochetu.
Epitaf silně krytý lišejníky a mechem - (K3)

1838 Tausig (22)

a*rt
086 sf
087

macejva zdánlivě v kondici, v koruně
nese symboly hvězdice a vinné révy,
nicméně zcela bez nápisu ... (K3)

4444 /hluboko/
1845 Fischer (1)

np
rvbg hyh rsyv ot sya
vyba [ver tvsil hyrak
bl vydn *xbk hh oymsbs
faqsyrm risyp byl hk
rbqnv d ovyl rva rupnh
ba h qsib lvdg dvbkb
qpl hrt tns

mohutnější pískovcová macejva,
silný náklon, číslo (pokud dostala) rovněž hluboko.
Pro vědecké účely lze případně odhrábnout a pokuist
se epitaf získat --- (K3)
rozměrnější macejva do tvaru trojúhelníku,
ve své koruně dekorovaná motivem hvězdice
anebo stylizovaného řezu granátovým jablkem
(symbol tóry a poslušnosti jejímu učení) -- (K3)
=== epitaf: ===
Sem uložili
bezúhonného a ryzího člověka, udatně jako lev
se chápal konání Vůle nebeského Otce ...
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hbent
h*ip
088

089
090

lícem dolů - doporučujeme pokusit se vztyčit,
opřít o soil, zdokumentovat a podle stavu epitafu
a kamene rozhodnout jak dál (2.K)

8888 /eroze/

1842 Katz (K*c) -- (3)
1847 Herz (4)

=oynhk [myc=
yba ynvda ybvha
ytrapt trui yrvm
hh ysar omvrmv ydvbk
hk t*sk dbknh fvlah
wysrvam wk dnyqlaz
jlh rsyv ot sya hyh
*mab qyde vymy lk lipv oymt
ls hk rqyh hh hyx vtnv
ysv hnyqzb tm jvnh rb hm
ovyb rbqnv a ovyb hbvu hb
l grt tns vylck ay b
yde ras mi hbent
c*a *igb tvynqde v myq

Symbol kohanim;
=o=
Milovaný můj pan otec a učitel,
chlouba má a ozdoba, ten jenž je
zdrojem mé vlastní vážnosti, jenž pomohl
pozdvihnouti hlavy mé, vážený pan a duchovní kníže,
(kéž význam jeho jména trvá) - totiž vážený
Zalkind Katz (K*c) z Hořešic.
Býval to člověk skromný, jenž se ubíral přímými
cestami a po všechny své dny konával milosrdenství,
jsa jako všichni spravedliví živ ze své věrnosti Nebesům,
rav Šlomo, syn rav Barucha ....
==o==
nádherná, laskavá a uctivá titulatura v úvodu epitafu;
Z textu použita obě jména zesnulého, tedy Šlomo (synagogální,
oficiální jméno) a zároveň jeho *kinuj (běžně užívané) Zalkind.
Náhrobník dekorován dvěma sloupy z nichž vyrážejí palmové
listy směrem k symbolu ýehnajících rukou kohenů. V samotné
koruně macejvy byl možná ještě další dekorativní prvek, ten je
však, žel, otlučen

trvbq tbem
yn *xg qx*dg wrih ohrba h*a luyy
lyx tsa
qpl zrt ubs x b ovyb huvil yklh
htbr tybb rskhv [vrt*y
hsrp ynil hpkv [vybal hd*y
htynksb tbha [h tbv*u

Tato maceva označuje hrob
ctnostné Jejtl, manželky rav Avrahama Herze,
jenž byl gabaj cedaka Chevra kadiša (kéž jeho světlo dále
září);
Odešla do svého světa druhého dne po sobotě, dne 8.
švat 5607
Zajišťovala košerný dostatek pro celou domácnost
a svoji dlaň i náruč otvírala také chudým a potřebným.
Milovala ve svém okolí laskavost a lásku,
ale v polovině svého věku se odebrala na výsosti.
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htli tvrvbq yns yexb ovrm*l
=o=
hnyq vas tvnnas oysn yv*h
hnnir zrak tybh trq*i
hnvyk hmt hnvma tb*r
hnnq oymsbv hlyxnh htqd*e
091

0

(5)

h*ip
092

(2.K) lícem dolů - doporučujeme otočit (na bok,
na stojato) zdokumentovat stav epitafu a podle
toho rozhodnout, jak dále, zda ponechat
v současném stavu anebo se pokusit macejvu
znovu vztyčit a upevnit

8888 /eroze/

up
trm hbvsx hsah
rhk tsa lrym
faqsyrm qycyvu bqay
ak b ovyb trupn
gk d ovyb trbqnv
qpl grt [vyc
093
094

=o=
Ach běda, ženy utěšené, propukněte v pláč (parf.)
pro tu hospodyni podobnou cedru plnému mízy,
plničkou věrnosti Nebesům a bezúhonnou jako holubice,
která svu spravedlnost odkázala nám a sama se uhnízdila
na nebesích ....
=====oo=====
Velice kutivovaně komponovaný epitaf s řadou biblických
aluzí (Ešet chajil, tovat chen, tama ke-jona apod.);
Zaujme i odkaz na synagogální funkci jejího manžela, jenž
byl členem Chevra kadiša.
Počáteční znaky celého epitafu tvoří kryptogram : Jejtl Herz
Náhrobek dekorován dvěma sloupy a parochetem, jehož
kamenická forma tentokrát nepřipomíná shrnutou oponu,
ale pouze její třepení. V koruně macejvy symbolická květina
v tomto případě stylizovaný makový květ - symbol spánku ..

1843 Tausik (8)
1842 Fischer (9)

up
ldnyh m lyx tsa

prostá pískovcová macejva bez symbolů
a dekoru - mechy znesnadňují čtení -- (K3)
standardní epitaf citující *Ešet chajil (prv 31:10nn)
titulatura: sestra ze Spolku péče o nemocné je mimoděk
dokladem existence tohoto charit. spolku v obci hřivčické

26

risyp hsm hk*a
hpk faqsurm
hydyv ynil hsrp
tvxa [vybal hxls
oylvx rvqyb *xm
*mt y qsb trupn
zvmt ay a trbqnv
qpl === grt
hbent
up
dvbk jvmtt [h tsa
trm hbvsxhv hrqyh
laymxry r*a ldarp
trupnh faqsyrm gysyvu
/a*rt/
095

náhrobek v dobré kondici, je však hluboko
v zemi pro získání vročení a dalších dat (K3)
==== epitaf: ==
Žena šlechetná podrží sobě čest ... (prv 11:15)
Taková byla drahá a vážená paní Frodl ...

4444 Tausig (10)

/trybs/
/ooo/ hrqy hlvtb
rsyp ldnim r tb
faqsyr qqb qxr
hbyab *nsvsh fuqn
vu a ovyb trupn
qpl drt tns [vyc
hbent
096
097

k datu života paní Hindel
===o===
znaky P.T. dekorovány velice jemným a naivním
rostlinným motivem

1844 Fischer (11)
1844 Fischer (12)

tlib hbvsx hsah up
*m xa hivnev dcx tlmvg

standardní nápis, nicméně z titulatury otce
zesnulé, se dozvídáme, že byl roš ha-kahal,
tedy předseda náboženské obce v Hříškově.
závěrečné slovo (petira): nikatef ha-šošan ..
(Lilie podťatá v rozpuku)
otec: Mendel Fischer
standardní nápis
lokalita: Hříškov
eulogie: baalat gomelet chesed
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qyzya hk tsa uymvrp
ovyb trupn faqsyrm rsyp
vb yx d ovyb trbqnv [vyc gy g
hbent qpl drt tnsb
qsib hrupn
rda b a ovy hrbqnv
pl drt
hbvsx hsah up
br tsa ldya trm
rigavvs lavms
hbent faqsyrm
098

náhrobek ve standardní kondici (K3)
kartáčovat
=== epitaf: ===
standardní, jen data;

1844 Schwager (13)

up
oru tybh trui
hdlyh ayh hllma wyq
xb*kh tb hllih hmyinh
ryim rillih flavv rrhk
hmlvil hklhs <<<<<
ovyb hytvba ta hbziv
tmsn [vsxrm <<
hymvli ymyl tyist
qpl drt tnsb
hbent
099
100

=o=
náhrobník odpovídající době svého vzniku (1844)
dekorovaný symbolem parochetu

4444 Heller (14)
4444 /hluboko/ (15)

a*rt

vyvrácený lícem vzhůru, prasklý (K1)
dekorativní pískovcová macejva se zbytky
věnce (věnčitého dekoru), zajímavý epitaf.
Nepodaří-li se kámen slepit, pak asi usadit
torzo i horní zlomek přímo do půdy (K2)
=== epitaf: ===
Zde je uložena
ozdoba a chlouba domu našeho, předčasně
usvadlá, totiž panenka rozkošná Hella dcera
váženého a učeného rav Wolfa Hellera ...
Odešla do svého světa a opustila tak své rodiče
dne xx. marchešvan v devátém roce svého
mláfí v roce 5604 (1843)
pískovcová macejva dekorovaná motivem
palmových ratolestí, přelomená, zasazená
volne do půdy (takto mohou vypadat všechny K2)
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značná eroze epitafu - nedokumentováno (K3)

*mgp
100 x

np
ta dbyk rsyv ot sya
vtdib ws yhs vnvrgm h
rqyh xb*kh hh oyarvn ymyb
faqsurm rsyp dnyqlaz hk
rbqnv tbu yx ovyb rupnh
ql zrt tnsb g ovyb vtrxml
hbent
101

značná eroze

9999 /eroze/ (19)

*mgp
103 x
104

sokl v půdě - (K3) - pořadí a pozice
odpovídají starému katalagu nr. (18)

9999 /eroze/ (*18)

mgp
102 sf

standardní nápis, standardní náhrobek
epitaf prozrazuje, že pan Zalkind býval
šlijach cibbur (tj. kantor /chazan) během
tzv. Vysokých svátků
-------- pozn.: ---den v týdnu nesouhlasí

1847 Fischer (17)

*mgp
101 x

jen soklík - zlomek náhrobku - (K3)

9999 /eroze/ (*16)

9999 /eroze/
1804 Tausik

/trybs/
tsa hlrie
cyvu dnyqlz h

VRT
náhrobek u zdi - jen torzo soklu.
Index (x) - někdy se stane, že se v číslování lidský
faktor dopustí omylu, než přečíslovávat celý hřbitov
jen proto, aby číselná řada pohodlně pokračovala,
je lépe indexovat. Už proto, že se při dokumentaci
může narazit na dosud neobjevené kameny.
Poslední tři znaky abecedy rezervujeme tedy vždy
pro *indexové případy
pískovcový náhrobek v krouně uražený,
horní díl prozatím nenalezen (K3)
epitaf standardní
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faqsurm
<<<< <<<
<<<< <<<
ryya dy d ovyb
qpl dcqt
hbent
trybs
105

4444 /eroze/ (5)

trysbs
pl diqt s tbu ay b >qr
hbent
106

sokl - zlomek
v posledním řádku čteme pouze vročení - (K3)

1814 /eroze/ (*6)

up
tdlvy hsah
*cnkm hqde tlib
rtca m x*a oyxrva
iba srh r tsa
wysranyvvm cyl
<<<<< dyv
107
108

zlomky - po jejich očištění lze se
k epitafu ještě VRÁTIT a pokusit se jej
zrekonstruovat - t.č. - (K3)

4444 Abeles (5)
4444 /hluboko/
(4 !!)

up
hrysk tdlvy hsah
hqde tlib hrsyv
hrs htyhskv x*gv
ohrba tsa ldnym

mohutnější pískovcová macejva usazena
v půdě - dekorována masivním motivem
parochetu - usazena příliš hluboko, pro další
výzkum by bylo nutno kopat až k vročení (K3)
=== epitaf: ===
titulatura - baalat cedaka machneset orachim ...
výtvarně vypracovaný pískovcový náhrobek
shodný s libochovickou proveniencí, dekorovaný
symbolem jemněji provedeného parochetu,
ozdobnými *nekudot a ekorativním P.T (K3)
=== epitaf: ===
Sem uložili rodičku,
spořádanou a ryzí ženu, *baalat cedaka (velkou
dárkyni almužen), která konávala skutky milosrdenství
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(gmilut chasadim) podobně jako to dělávala pramáti
Sara (= hříčka se jménem) paní Saru Mindel,
manželku rav Abrahama ...
==== pozor.: ====
staré katalogové číslo je v nr. 4, není tedy vyloučeno,
že tento náhrobek patří na pozici 106 a sem
na pozici 108 byl vsazen později, coby horní zlomek
oddělný od původního soklu …

a ovyb trbqnv =oo= ovyb trupn
ueqt tns lvla bk
oysnb hrsk hsa up
tlib hrvhuv hyqn [x tliy
[vybal hsrp hpk hqde
htyb aybt oydvrm oyyniv
tsa hal trm *xa hbvsxh
fasuarm yunap flavv hk
hliml hvvl oymxr ykalm
[ymyh eql hlrvgl dvmitv
hbent
109
110

1839 Fanta (6)
1847 Tausik (7)

trupn
ovyb trbqnv [vsxrm zu qsib
qpl xrt tnsb a
[rha r tsa hal tb hnyd aetv
oyyxen yyhl [ydh *mlim qycyvu
hmli ta hbzil oymsm **hnyd
hyhy oymtxn hlib blb hysimv
hypv*y
hrkz rvr rvdlv xksy al hms xe*n

náhrobek z roku 1839 - epitaf shodný s některými
dalšími zde na Hřivčicích
=o=
eulogie: jaalat chen (parf. prv 5:19)
petira: Andělé milosrdenství ji doprovodí na Výsosti
a ona se včas ujme svého losu ...
/od řdk. 4/
I vyšla Dinah dcera Lei a choť rav Aharona Tausika
ze světa podléhajícího Soudu do života věčného.
Bylo jí souzeno opustit tento svět ...
Její krása i její laskavé skutky jsou zapečetěny v srdci
jejího chotě již na věky. Její památka nebude zapomenuta
po celé další generace /9/ Všechny její laskavé skutky
jí odplatí Panovník, který si ji povolal v okamžiku, kdy
zrovna rodila ..
===o===
Vysoce kultivovaný epitaf, který zpracovává biblické narážky
týkající se jména zesnulé. Ať už parafrázi biblického příběhu
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oybvuh hysim ta hma lvmgy
ovqm*h
oyxla htva xql htdl tib yhyv

111

112

trybs

prázdný sokl, možná bona fide postavený jako
macejva, ale původně sloužil jako podstavec
pro jiný náhrobník... (viz nr. 112)

trybs

vytlučená haskala; vzhledem k tomu, že nese
původní katalogové *chevra-číslo 8, tedy číselná
řada z doby, kdy si hřivčičtí pokoušeli svůj hřbitov
katalogizovat, navazuje na nr. 110 - je objevený
sokl nr. 111 buď prázdný již v době, kdy *chevra
katalog pořizovala, anebo jednoduše vůbec není
na svém místě ..

9999 /eroze/

9999 /eroze/ (8)

trupn rnpah hdlag hsah
l zkrt yrst zk ovyb
hbent
113
114

*A vyšla Dina, aby se dívala ... až po hříčku dinah - Dinah, kdy
v prvním případě se jedno o *její soud, v druhé případě o jméno
s týmž významem. Takto vznika dvojitý kryptogram - vodorovně,
v řdk. 6 a svisle v prvních znacích jednotlivých řádků epitafu.
Pozoruhodný je i příběh, kdy paní Dinah umírá při porodu.
Mohutná pískovcová macejva přesně kopíruje macejvy
v nedalekých Libochovicích, včetně kamenického rukopisu
(typografie) tesaného textu. V koruně je zdobena - jak jinak než
parochetem...
==== pozn.: ====
hebrejská a gregoriánská datace vzájemně nesouhlasí,
nesouhlasí den v týdnu - lze se domnívat, že pozůstalí
nevzali na vědomí pohyb hebrejského kalendáře

1866 Hoffner (9)
1866 Tausig (10)

np
gycyvu ybe xb*kh

Hier ruhet
F. Katharina Hoffner
aus Jungferteinitz, gest.
am 23. Sepb. 866 in ihrem
21. Lebensjahre an der Cholera.
Gewidmet von trauernden Gatten
und zwey Kinder Fride
ihrer Asche
náhrobek stojí před obrubníkem a hrobovým polem
následujícího nr. 115, pískovec s volutami a jednoduchým epitafem v koruně dekoovaný motivem
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ybek wr hyh avh wyspyrm
vyyx oymy varvb tdvbil
/a*rt/
h*ip
115
116

117

*mgp

vyvrácený lícem vzhůru, gotizující
bez epitafu - patrně vytlučeno. (K2)

trybs

romantizující náhrobek obsahoval všechna identf.
data patrně na břidlicové tabulce (jak občas nacházíme
v haskalové části hřbitova) - vytlučeno
==o==
dekorováno dvěma sloupy s antikizujícími hlavicemi

9999 /eroze/ (11)

9999 /eroze/ (12)

standardní nápis, hebr. totožná s latinkou
otec: Eliezer Propper
matka: Channa Propper
=o=
Hier ruht
Therese Kohn
geborene Propper aus Perutz
gest. am 19. März 1881 im 41. Lebensjahre

1881 Kohn (13)

*mgp
119
120

lícem dolů, modernější náhrobek (1.K)

4444 /eroze/ (nn)

qpl amrt yns rda xy
up
rtca m hbvsxh hsah
rziyla hk hlinh dbknh tb
hk hlin tsa wy ripparp
wy [haq wk ohrba
hbent
hnx hma osv
118

révoví (symbol Jisroele) -- (K3)
=o=
Hier ruhet in Frieden
Herman Tausig
a. Řiwschitz
gest. 11. Dezemb. 1866

9999 /eroze/ (14)
8888 /eroze/ (nn)

h*ip

romantizující rádoby novogotický pomník,
žel pískovec naprosto zerodovaný
lícem dolů - výstavný hrob, (2.K),
doporučujeme kámen postavit na bok,
zdokumentovat a pokud je nápis zachován,
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stálo by za o přeřadit do (1.K)

121 sf

121 x

trybs

sokl + obrubník
patrně šlo o modernější dvojhrob

*mgp

toto je pouze předpoklad vycházející ze starého číslování.
Vzhledem k tomu že nr. 122 nemá na svém boku vedle
pořadového čísla (26) číslo řady, lze se domnívat, že pod sutí
a troskami obvodové zdi bude přinejmenším sokl původního
*startovního náhrobku ...
Po odstrtanění suti lze buď potvrdit nebo vyvrátit ..

9999 /eroze/ (nn)

9999 /eroze/

up
hk tb luyg hrinh
fasyrm gycyvu byl
ovyb hmlvi ta hbzi
trbqnv lvla d qs
akrt tns a ovyb
qpl
122
123

1861 Taussig (26)
1862 Heutler (25)

*vyb rbqnb =oo= ovyb trupn
bkrt tns *a zvmt ak qs
=o=
x*a hbvsx hsh up
jrvbt lhvab oysnm
byl oyyx r tsa ldnyh
rluyyh
hqde tlib
ynil hsrp hpk *umb
aybt oydvrm oyyniv
hmlbi hbzi htyb

náhrobek v dobré kondici -- (K3)
epitaf standardní
víceméně běžný, stand. epitaf;
využívající zejména aluzí na Ešet chajil
petira: me-našim be-ohle tevorach;
titul.: baalat cedaka (mecenáška, dávala almužny)
zkratka /řd 9/: maasim tovim
opět se zde objevuje pro hřivčické epitafy zdomácnělý
obrat: chudé pocestné zvávala do své domácnosti
(anijim marodim ...)
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*yyxen yyxl hklhv
hbent
up
trm hbvsx hsah
byl hk tsa rtca
faqsyrm risyp
tpdvrv bl tbvu htyh
bvu osb trupnv ovls
dvbkb trbqnv [vyc b qsb
ql akrt tns a ovyb
hbent
124

1881 Fischer (24)

125

9999 /eroze/ (23)

trybs
up
hlib trui [x tsa
oyyxh oi dcx tlmvg
ldnng m *xa oytmhv
rparp hmls hk tsa
h ovyb trupn ynzapm
sib trbqnv ryya xk
/a*rt/
126
127

4444 Propper (22)
1861 Propper (21)

np
hal hivneh hrsyh
riparp apzvy rh tb
hk hrupn fylyvvcm

foto ZNOVU !
standardní epitaf s aluzemi na *Avot a knihu Ester
(rodefet šalom - hledala Pokoje...)
sokl / zlomek

Sem uložili
ženu plnou lásky, korunu chotě svého,
bytost konající milosrdenství vůči živým
ale i mrtvým, ctnoustnou paní Ganendel
choť rav Šlomo Proppera z Pazni (?)
=o=
odkaz na gmilut chasadim v epitafu může znamenat
její členství v charitativním spolku, ženské variantě
zdejší hříškovské Chevra kadiša (K3)
heb. epitaf standardní
lokalita : Svilov, Savilov ?
dcera rav Jozpo
=o=
Hier ruhet
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hnqz akrt [cyn
hbent mymy ibsv
*h tsa luam hsah hp
qycyvu lavms fcvy
qsib trupn faqsrm
l bkrt ubs b
128

129

130
131

foto ZNOVU

1862 Tausig (20)

hbem ylb
128 x

(zbytek hluboko) - (K3)

prázdné hrobové místo - interval mezi dochovanými
náhrobky tomu nasvědčuje, stejně tak jako pořadí
původních čísel náhrobků ....

9999 /eroze/

np
oyhla aryv rsy sya
oyuim vyh vymy rsa
bs di oygad oybrv
oymvrm [kvsl

Zde uložili
upřímného a b*habojného člověka,
jehož dnů nebylo pomnoho, nicméně
jeho bolestí a soužení mnoho až do chvíle,
kdy se vrátil k Trůnícímu na Výsostech (Šochen maromim)
===oo===
Náhrobek je hluboko v půdě. Datačně je nutno se
orinetovat podle okolních macejv anbo přihrábnout.
Latinkou připsáno: Michael Baum, pak asi epitaf dále
pokračuje hebrejsko-německy --- v dobré kondici - (K3)

np
hk tsa lzyr hsah
faqsyrm qycyvu byl
[vsx xrd*b trupn
hbent qpl vkrt

standradní epitaf, náhrobek v dobré kondici (K3)

4444 Baum (18)

1865 Tausig (17)
1866 Schleim (16)

/trybs/
<<< hivneh hbvsx hsah
oyyls srh r tsa rtca trm dcx

macejva poškozená - ve zlomu, důležitá
data nicméně zachována -- (K3)

36

[vbadl hmlvi ta hbzi faqsyrm
trbqnv yrst d h ovyb hynbv hlib
qpl zkrt tnsb vb h dvbkb
hbent

132
133

133 x

*mgp

zbytky mohutnější pískovcové romantizující
macejvy - břidlicová deska vytlučena, doporuč.
poskládat části za sebe, hlavní tělo usadit do půdy (K2)

*mgp

zbytek haskalového soklu.
Identifikační data nedochována (K3)

*mgp

volný zlomek, opřený o nr. 133;
doporučený postup ošetření - jako s ostatními
zlomky - (K2)

9999 /eroze/ (nn)
9999 /eroze/ (nn)

9999 /eroze/ (15)

up
dbvih *d dbi hsm syah
qycid hbr hbham
arbg rvhu *mgbv hrvtb
risyp [vrha hk [b hsm *hk
qpl acrt ryya zy ny lz
hrhub hns oyibs yh
hbent
134
135

1901 Fischer (nn)
1903 Heller -ová (nn)

tyk*eb qr

A Moše, člověk, služebník Hospodinův (parf.),
sloužil Panovníkovi s neskonalou láskou,
mimo jiné i tím, že se pilně věnoval tóře a gemojre,
člověk bezúhonný (tahor gavra)
rav Moše syn rav Aharona Fischera.
Zemřel 17. ijar 5661 po sedmdesáti letech
bezúhonného života ...
=o=
Zde odpočívá
Mořic Fischer
z Hříškova
zemřel 5. května 1901
jsa 70. roků stár
----------- Srbecký u. Schulz ---oo (K1)
Zde odpočívá
Aloisie
Hellerová
nar. v Bilichově
zemřela 9. kvetna 1903
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v stáří 63 roků
=====================
pískovcový haskalový náhrobek, vyvrácený
složený z několika částí - budou-li prostředky
určiě by stál za znovuvztyčení, v opačném
případě, alespon očistit a usadit do půdy (K2)

up
hrqyhv hivneh hsah
hrsyb htbys di htyh
tqbvd hspn hynbb
trm hh tdmvx oyhla *dbv
[namrib luam
[namrib qxey hk tsa
oyns ge tb htm
dcrt tns ubs a ovy
hbent
136 sf

paní Motl Bermann, manželka rav Jicchaka
umírá v 93 letech 1. švat 5664
===============
pozice náhrobku dokazuje, že na přelomu
19. a 20. století se začalo využívat i starších hrobových
míst k dalším pohřbům (vročení 1904 totiž neodpovídá
vročení ostatních náhrobků v této řadě )

1904 Bermann (nn)

ldnim hk xbkh
hmk hyh avh risyp
dib lhqh sar oyns
avh faqsyr qq vnyt
bziv tvxvnml icn
tvxnal vynbv vtsa ta
tnsb vmlvi ta bzi
vyyxl oysymxv ibra
vylck by *h ovyb rupn
qsib dvbkb rupnv
l zurt tns aeyv *p
137

vyvrácený žulový obelisk - (K1)
=o=
eulogie: Cudná a upřímná - a taková
zůstala až do koruny šedin. Celou svou bytostí
lnula ke svým dítkám a stejnou láskou milovala
také Hospodina, Panovníka ....

Hier ruhet in Frieden
Markus Fischer
==== hebrejsky: ====
/od řd. 2) ... býval po mnoho
let předsedou náboženské obce
Hříškovské, aby se nakonec vydal
do odpočinutí a opustil tak svoji ženu
a dítky k jejich zármutku. Opustil tento
svět ve čtyřiapadesáti letech svého žití
pátého dne v týdnu, dne 12 kislev
====o====
Výstavný dvojhrob, jehož pravá půle je stále
ještě zasypána sutí z bortící se obvodové zdi.
titulatura i epitaf prozrazují, že nebožtík byl
předsedou hříškovské obce... - K1

1855 Fischer (*27)
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138

Sternschuss
1580 (28)

d ovyb rbqnv g ovyb rupn
pl yrt tns lvla uy
qci hbvi lib rsy sya
lvib asvn hnvmab mvmb
byl flavv k hbhab hlhyqh
bzi cvsnrius rhk
jlhv oavtp vmlvi ta
[ymyh wql yhen yyxl

ubs zk d ovyb rupn
ql xrt h ovyb rbqnv
yunap flavv r [b ybe xbh
bylauyem
hllma hxrpk hrqy hey*e
hsbyv xvr hyli ab hypy*b
lyksmv dmxn rxb fvn yp*y
vytqdel tvs vyh vytlvi*p
vyllim lkb isp [y*a
vykrdb ivnev vyrbdb oyi*n
hvat [yab bbl rvh*u
vtmsnv wrab vtybg db*a
hbent *pa oymsl
139
140

1848 Fanta (29)
1849 Fanta (30)

<<< mgp
<<< <<<
<<<< avh yh<<<

hvězdou skromně dekorovaná pískovcová macejva,
náhrobek stojí - K3
Výstavný pískovcový náhrobek s dekorem
zlomené svíce - (K3)
=o=
Skonal čtvrtého dne v týdnu, 27 švat
a pohřbili ho pátého dne roku 5608
Učený Cvi syn pana Wolfa Fanty
z Citolib
=o=
Převzácné poupě zvadlo jako květ
v jeho nádheře přišel naň závan a usušil je.
Nádhera krajiny, milovaný a nadaný mládenec,
jehož skutky se poctivě vyrovnaly jeho *cedakot,
v žádné z jeho vlastností bys nenašel hříchu,
laskavý ve svých činech a skromných cest,
čistého srdce bez bažení po požitku.
Jeho tělo se ztratilo v hlíně ale jeho životní jiskra
zalétla až k Nebesům (tanceva)
===o===
nádherný kultivovaný epitaf tvoří kryptogram
Cvi Fanta
mohutnější pískovcová macejva, žel
značně zvětralá, dekor parochetu -- (K3)
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bylauyem yunap <<< [b
vyba ta bs v <<<
xri b ovyb di yyxl jlh <<<
tns [vyc xr g ovyb bqnv
qpl urt
oyyvl <<< taz
la hmrh lavms jlyv
hk hbkh oyhlah
[yuarism yvlh lyvnz
hbvu hbysb rupnv
/a*rt/
141

4444 Lewi (31)

trybs
dkrt <<<<<<
hbent
142

pískovcový zlomek, který určitě není na svém
původním místě, protože vročení 5524 (1864)
spadá až do následujících řad - K2
návrh: podobně jako s ostatními zlomky

4444 /eroze/ (nn)

vlck zy h ovyb <<<< rupn
qp xrt xlsyv p si v ovyb rbqnv
143
143 so

vročení je hluboko, ačkoli jsme se pokoušeli
částečně odkrýt zeminu
===o==
pískovcová macejva dekorovana levitskou soupravou,
epitaf: nádherá *peticha parafrázuje biblický verš
o odchodu proroka Šemuele do Rama, kde bylo
jeho útočiště, díky tomu zde máme v kameni potvrzeno
variantní jméno Šemuel /Zanwil

1847 /eroze/ (32)
4444 /eroze

143 hbem ls *b qlx hz

zaznamenali jsme pouze vročení, protože zbytky
nápisu obsahují jen úlomky elogií a žádná ident.
data ..
zlomek dekorativní pískovcové stély, zdobený v koruně
motivem zlomené svíce - odpovídá polovině 19. století
==== návrh: ====
jako s ostatními zlomky - K2
pozn. podle tvarově shodných okrajů však do této
řady patří a to na místo, kde dnes nacházíme pouze
soklík - napravo od nr. 144 (viz fotosnímky);
v tom případě - pokud se revitalizátoři rozhodnou,
doporučujeme zasadit do hrobové prsti přímo na
jeho původním míste - přesto K2
jen sokl předchozí macejvy / zlomku br. 143
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výstavná pískovcová macejva z poloviny 19. století,
dekorovaná třemi *řezy rimonim - datace umístěna
do její koruny, v těle macejvy krásně komponovaný
epitaf s kryptogramem Sara Chajje;
nebyl-li nově zasazen, je podle čísel pův. katalogu
na svém místě; K3
==== epitaf: (od řdk 6) ====

trbqnv *q oyrvp*s qs ovyb trupn
r rda vu a ovyb
ql xrt tnsb
r tsa hyyx hrs hbvsx hsah
hnvmu hp bylauyem yunap flavv
rbvi oyrvrmt yxb yhn lvq as
rbqh tiem [x tbr
tybh trqi hcpa dya ovyl hh
tyzk hdvh oyllma tlmvgh
iygh oyns vl uimk hyyx rn dry
/a*rt/
144
145

1848 Fanta (33)
1848 Fischer (34)

np
os yk hmrh lavmsv
[b lavms rxbh hh vtyb
faqsyrm risyp [vsrg hk

Ach ty, kdo tudy procházíš, pozdvihni žalostný a trpký
nářek
nad lůžkem hrobovým té nesmírné lásky!
Ach běda onomu neblahému dni, kdy byla hospodyně
a hlava domácnosti (akeret ha-bajit) učiněna ničím...
Ta, která zalévala ubohé a potřebné svojí vznešeností
jako (plodící) olivovník...
Svíce jejího žití zhasla (jarad) v jejích sotva 36 letech
(a zbytek epitafu je, žel, poměrně hluboko)
==== poznámky: ====
řdk 7 - macet kever - ustlala si v hrobě. Zpravidla se setkáváme
s obratem maca ha-kever (našla zde hrob) tesáno s alefem,
zde však vytesán *ajin. Nedomníváme se však, že by šlo o
kamenickou chybu, spíš zde autoři skutečně chtějí použít
hebrejského
*postel, lůžko** anebo *ustlat si**
řdk 8 - jom ajid / akeret ha-bajit --- málo často používaný obrat
*jom ajid** (onen neblahý den)
řdk 9 - i tento obrat je poměrně málo běžný
pískovcová macejva s prolomeným lyrovitým
obloukem dekorovaná hvězdou -- (K3)
==o==
epitaf zajímavý pro studenty.
peticha: Šemuel je v Rama (= hříčka : na Výsostech),
neboť tam je jeho skutečný domov ..
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zvmt tpqt a vyb rupn
ql xrt << ovyb *rxml rbqnv
qsib rbqnv h ovyb rupn
qpl vrt vlck h
vms yarvqb lavms
vytvbal lvas hyh hmv
vmlvi ta bziv hns xk
hbvhah vtsa [vbadl
vtnvtx rxa oyns
rzyl k [b lavms rh
faqsyrm risyp
146

Skonal pátého dne v týdnu 5. kislev
5606 a pohřbili ho v předvečer šabatu.
Co dopřál Šemuel spolu se vzývajícími Jeho jméno (ps 99:6)
svým milovaným rodičům ? Osmadvacet let života, aby
pak opustil svůj svět k zármutku své milované manželky
v prvních letech po svatbě...
Rav Šemuel ben Lejzr Fišer z Hříškova ..
===oo==
Pískovcová macejva dekorovaná motivy sloupů a hvězdy.
Epitaf obsahuje příběh - brzkého skonu novomanžela,
příjemná je aluze na jméno zesnulého formou odvolávky
na žalm 99; a ještě zajímavější řádek 4, doslova se ptá:
*a co dopřál svýcm rodičům ? --- K3

1845 Fischer (35)

up
trm hbvsx hsah
oyyx rhk tb ldnym
rhk tsa flavv
*km lz [haq rzila
trupn fxanrisu
d ovy trbqnv yk g ovy
hbent qpl yrt ba uk
147
148

datace: tekufat tamuz tj. na počátku měsíce tamuz

1850 Kohn (36)
1851 Hölzl (37)

up
trqi *xa hbvsx hsah
xvtp htyb dcx tlmvg hlib
iybsh hnin spnv oybirl
tsa tymls trm hrskh

standardní epitaf - náhobek v kondici -- (K3)
mohutnější pískovcová macejva, zbytky
polychormu, dekor parochetu
Sem uložili
bytost vážené a ctnostné ženy, hlavy domácnosti
svého chotě a bytosti konající milosrdenství (chesed),
její dům býval dokořán všem hladovějícícm a také
každé duši usoužené dokázala poskytnout nasycení,
bytost spořádané paní Šulamit, choti
rav Herše Hölzla z Dolního Ročova. Zemřela
třetího dne v týdnu dne 4. švat 5611

42

=uar riunvam lelih srh br
ryya ay g ovyb trupnh fas
tnsb d ovyb dvbkb trbqnv
jlrvgl dvmit htav qpl ayrt
hbent [ymyh wql

149

A povstane opět podle svého losu na samém
Konci dní (tanceva)
==========oo======
náhrobek v dobré kondici -- (K3)

*mgp

vytlučená haskala. Návrh:
Půjde-li usadit a přilepit na spodní blok, dobře.
Ne-li - usadit do zeminy -- (K2)

h*ip

před vztyčením, po vztyčení usadit na spodní
díl -- (K1)

9999 /eroze/ (38)

150

8888 /eroze/ (39)

150 x

9999 /eroze/ (*53-4)

předpoklad - CTRL
VRT !!!
151

0

vrt (52)
VRT !!!
==== pozn.: ====
je-li mezi náhrobky dostatečná mezera, lze a nutno
předpokládat existenci nrs.: 153x, 153y a 153z - tedy
patrně soklů původních náhrobků - viz pořadová čísla
starého číslování (50) a poté ihned (46)

152

0

vrt (51)

153

0

vrt (50)

VRT !!

h*ip
154

8888 /eroze/ (46)

155
155 x

0
vrt (43)
9999 /eroze/

lícem dolů - obrátit na bok, dokumentovat,
poté usadit volně do zeminy -- (K2)
VRT !!!!
sokl - (K3)
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*mgp
up
hlib trui lyx tsa
oy*mmlv oyyxl dcx tlmvg
oyyniv [vybal hsrp hpk
htyb aybt oydvrm
izgm hbvsx hsah
trm lyx tsa hrsy
[yyus sryh hk tsa lzyr
bvu osb trupn wylium
trbqnv tkvb mhxd*d a ovyb
tnsb trei *nymsb dvbkb
hbent / qpl gyrt
156

1852 Stein (43)

ysnb hrsk hsah
hrvhuv hyqn [h tliy
[vybalv ynil hsrp hpk
yyx trm *xa hydy hxls
rupn falavvxapm lzyr
hrsib trbqnv h ovyb
qpl dyrt tnsm tbub
hbent
157
158

pískovcová macejva s náznaky sloupů a
hvězdicí v koruně -- (K3)
==== pozn.: ====
ctrl, zda právě tady je nr (43)

1854 xyz (42)
1855 Fanta (41)

zurt ubs gy g ovyb rupn
ubs vu h ovyb rbqnv
np
oyrsmb jlh oynvma sya

pískovcová macejva dekorovaná symbolem
hvězdice (anebo řezu granátovým jablkem),
zlomená v *krčku - (K2)
po usazení a očištění lze ještě CTRL epitaf,
protože data a den v týdnu nesouhlasí, ataké
zaráží, ž není uvedeno příjmení ...
pískovcová macejva nakloněná, ale v dobré kondici,
dekorovaná symbolek kohanim (žehnajících rukou)
epitaf poměrně květnatý, ale využívá frází obratů
zde na Hřivčicích již použitých - zřetelná zmínka
kohenského původu (kohel na-Kel Elijon), příjmená
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[ybh [vzmv fru fruy baz [mynb
bl vl hyh ogv hnvmab vtyb ynbl
hyh avhv oyxrva tcnkhb bvu
hk rqyh rxbh [vyli lal [hk
bzi fasuarm yunap flavv
vynbv tsa [vbadl vmlvi ta
*ig yris vl vxtpv oymxr ykalm
[ymyh wql vlrvgl dvmiyv
trbqnv qsib trupn
a ovyb l zurt ryya xk
bvuv lyx tsa htyh lxrv
oyxrva tcnkm tlib bl
hnvy h tsa lxr trm
hbzi hnzapm ripparp
hlib [vbadl hmlvi ta
oymxr ykalm hydly ynsv
hbent [di [gl hvvly
159

*petira *malachej rachamim jiftachu lo ...
(Andělé Milosrdenství mu otevřou brány Zahrady ..)
stejně jako zmínka o dobrosrdečném vítání potřebných
pocestných ve své domácnosti (hachnasat orachim),
stejně jako hříčky se jménem Benjamin - Zev - Wolf
(Benjamin, ten vlk dokázal přinést kořist pro dítka
domu svého, nicméně věrně zásadám tóry ...) - (K3)

pískovcová macejva bez dekorativních prvků
v poměrně dobré kondici -- (K3)
==== epitaf: ===
v úvodu otvírá citací: Rachel byl ctnostnou a udatnou
ženou, dobrosrdečnou a také vždy ochotnou, uvítat
jako hospodyně potřebné pocestné (machneset orachim)
a zavírá *petirou: Andělé Slitování jí doprovodí až
do Zahrady Ejden ...

1856 Propper (40)
VRT !!

160

0
VRT - je to podle foto zlomek na štajnu

160 x
161

0
4444 Kohn /K*c (554)

/oynhk [myc/
oyrsm rbvd oynvma sya
*gb rtkmv [vyli lal [hk
hnvhk rtkv hrvt rtk oyrtk
[hybg li hlvih bvu os rtkv
<<<<< rrvbm hyh og

náhrobek je puklý a rozbitý, pro velmi
kvalitní epitaf by stálo za to nenechat ho
rozpadnout a usadit alespon hlavní torzo volně
do půdy tentokrát za spodní díl -- (K2)
=o=
Člověk věrný a konající upřímně, čestě a ryze.
Kohen Nejvyššího korunovaný třemi korunami,
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hi [ayusyl m wk qyzya hh
np
qcvi rsy sya
cnrpv hnvmab *mvmb
dvbkb vtyb ynb ta
syyp hk xb*kh hh
rupn faqsyrm risyp
oxnm bk bqi *p qsb
ovyb dvbkb rbqnv ba
qpl zurt tns b
hbent
162

Hier ruhet in Frieden
Philip Friedman Fischer
aus Hrzkv
===== pozn. ====
v epitafu uveden i odkaz na aktuální parašat (Ejkev)
náhrobek ve slušné kondici -- (K3)

1859 Fischer (56)

/trybs/
vtdi dib oyarvn oymyb
lvml vdyb tvypyp brxv
txt *yb ydly la cynkhlv
xb*kh hnyksh ypnk
hnzapm ripparp hmls hk
163
164

korunou tóry, korunou kněžství a korunou dobrého
jména, krom toho byl také *mevorer (volený zástupce
některé z charitativních spolků - buď Chavra kadiša
anebo Bikur cholim - to nezjistíme, protože údaje jsou
právě ve zlomu ...) pan Ajcik Katz z Lišťan

4444 Propper (57)
4444 Kahn (58)

np
vytvembv oyhla ary sya
lal [hk hyh dam wpx
oyrtk hsvlsb rtkvm [vyli
os rtkv hnvhk rtkv hrvt rtk

pískovcový náhrobek je ve zlomu.
Volný díl položený naň, k původní macejvě
nepatří - torzo v dobré kondici - (K3)
=== epitaf: ===
a v Dnech Důstojného respektu se přimlouval
za občinu Jisroele, s mečem na obě strany ostrým
uváděl ve smlouvu a nechával vejít dítka Domu
Jisroele pod křídla Šechiny - učený a vážený rav
Šlomo Propper z Pozna
Naprosto skvostný epitaf !!! -- (K3)
výtvarný symbol kohanim
=o=
Sem uložili b*habojného člověka, který s potěšením
uskutečňoval Panovníkovy pokyny a byl kohenem
Nejvyššího (parf. na Melchicedeka), korunován třemi

46

g vb hyh og [hynb li hlvih bvu
[mxr *a ohrba ls vytvdm
oydcx tvlymg libv yy [svbv
[hk hsm ohrba hk*xb ocrvpmh hh
h ovyb trbqnv g ovyb trupn
qpl zurt tnsb tbu bk
up
hqde tlib hbvsx hsah
oytmhv oyyxh oi dcx tlmvgv
ohrba hk tsa lcip trm x*a
oymxr ykalm [yuarism [hk hsm
tyyhtl dvmitv [di [gl hvvly
oytmh
hbent
164 rb

nápis na rubu manžeovy macejvy.
Jeden z mála zde Hřivčicích, kde jsme svědky
připohřbení manželů do jednoho hrobového místa,
z epitafem na rubu původní macejvy (s výjimkou
pozdějších rodinných dvojhrobů)
lokalita: Žerotín
petira: Andělé Milosrdenství ji doprovodí až
do Zahrady Ejden a ona pak zavčasu povstane
při vzřkíšení mrtvých
titulatura: baalat cedaka we-gomelet chesed im ha-metim
prozrazuje, existenci ženského charitativního spolku,
případně účast paní Pesl ve zdejší ženské části spolu
Chevra kadiša

1855 Kahn (58)

np
oynvma sya
hh irm rcv oyhla ary
[yvrb ykdrm xb*kh
/a*rt/
165
166

korunami - korunou tóry, korunou kněžství a korunou
dobrého jména, kterážto přešla i na jeho potomky.
Krom toho v sobě nesl také tři vlastnosti našeho praotce
Abrahama - slitování, pokoru před Nebesy a také shopnost
konat milosrdně a laskavě. Byl jím proslulý a učený rav
Abraham Moše Kohn

4444 Braun (59)
1853 Heller (60)

np
rlih ldnim hk *xrrh
ks ovyb rupn fakylybm
bzi qpl gyrt ubs y
vynb [vbadl vmlvi ta

pískovocá macejva v kondici - (K3)
pískovcová macejva s jemným dekorem
v kondici - (K3)
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osb oymy ibsv [qz
<<<<<< bvu
bzi ovrml hli hybvu
vytvba [vbadl vmlvi ta
hh hns oyrsiv hss [b
qzyya r [b hybvu rxbh
rva rupn wyvaxysdibm
ovyb rbqnv [vsx zu a ovyl
qpl krt tns vb zy b
vlrvgl dvmitv xvntv
[ymyh wql
166 x

1859 xyz (61)

mgp
167

macejva stojí na svém místě, nicméně
poměrně zvětralá -- podle typu a jemného
dekoru se jedná o manželku rav Hellera
z Bilichova (Milíkova) - jsou typově shodné (K3)

4444 Heller (62)

rda yx b ovyb trupn
ql brt rda k d ovyb trbqnv
up
trui hbvsx hsah
r tsa hlir trm hlib
faqsyrm risyp hsm
[vbadl dbkb trupnv
<<< hynbv hlib
<<<< tlib htyh
oda lk oi oykrva
168

pískovcová macejva s lyrovitým prokrojením
v poměrně dobré kondici -- (K2)

náhrobek ve slušné kondici (K3),
epitaf v dolní část zvětralý
pískovcová maceva s lyrovitým prokrojením
a symbolikou hvězdice ..

1842 Fischer

48

ldnim hk xb*kh np
faqsyr qqm alayp
[qz vymi la fcan
xrd*a ovyb oymy ibsv
qpl brt ryya
hbent
169

1842 Fiala (64)

np
syyp r [b *pzvy *h xb*kh
ta bzi faqsyrm risyp
oyrvpyk ovyb vtsa
yrst by b ovyb rbqnv
hbent ql bkrt tns
170

Hier ruhet Josef Fischer
====o====
náhrobem sám, je v dobré kondici,
leží však vyvrácený lícem vzhůru (K2)
=== pozn.: ===
leží na nr 171

1861 Fischer (65)

np
trm hbvsxh hsah
rzyl h tsa hlig
faqsurm risyp
171
172

náhrobek vyvrácený, lícem vzhůru, (K2)
v celkem dobré kondici - usadit do půdy

4444 Fischer
1865 Fischl (66)

faqsyrm lsyp jvrb xb*kh
rbqnv ubs x qsb rupnh
ovyb hynb hsymxv vtsa [vbadl
qpl dkrt tns vb dvy b
hbent

náhrobek ve slušné kondici (K2)
je však kryt na něm ležícím nr. 170,
po upevnění obou do půry, lze epitaf DOKONČIT
i s datací a dalšími detaily
náhrobek ve slušné kondici, (K2)
===o==
Hier ruhet
Bernard Fischl aus Hřiškov
gest. 16. Juni 864 im 39. Lebensjahre
=== pozn.: ===
heb. epitaf prozrazuje, že pan Bernard měl
pět dětí .. Krom toho je tesán poněkud nedůsledně,
jakoby část údajů vypadla. Není uveden den smrti
a tím pádem ani měsíc, ale jen den pohřbu

49

(jom bet jud bo)

*mlim qxey aeyv
oymy ibsv [qz [ydh
rsyp qzyya hk xb*kh
wuyvvaxysdibm
aet yk p qsb bvu osb
dvbkb rbqnv lvla xy
bkrt tnsb vb bk b ovy
bent qpl
173 a

1865 Fischer (67)

up
hbvsx hsah
/zynk jvmtth/ [x tsa
trupnh rtca trm
ryya dvy d ovyb
vb by qsib trbqnv
qpl gkrt tnsb
hbent
173 b

dtto

1863 Fischer (67)

np
truiv hbvsx hsah hlk
qqm wk [vims hk hlib
hreb htxpsm ta hbzi [yvl
ubs ak d ovyb *hi hynb hdpcyv
tns vb gk qsi trbqnv dkrt
hbent qpl bkrt
174

náhrobek v dobré kondici, ale vyvrácený (K2)
==== epitaf ===
uvádí kromě dat také i aktuální parašat (Ki tece)
peticha: We-jaca Jicchak me olma ha-din
(vyšel Jicchak ze světa soudu ...)

Hier ruhet selig Frau Marie Katz
gest. 1862, Ruhe ihrer Asche
===oo===
vyvrácený náhrobek jinak v dobré kondici. (K2)
Pokusit se usadit na sokl anebo do půdy před něj

1862 Katz

50

175

9999 /eroze/

176 sf

duplicita viz
4444 194

176 x

mgp

rozpadající se zlomky. Doporučujeme
poskládat dosůtojnějšího stavu, ale (K3)

mgp

horní díl náhrobku, který s největší
pravdepodobností patří na pozici 194

a*rt

lze-li se spolehnout na původní katalog hřbitova,
následují náhrobek nr. 177 (86) nenese na svém
boku vedle pořadového čísla samostatné orient.
číslo řady, z toho lze usoudit, že pod sutí z rozpadlé
ohradní zdi bude ještě jeden náhrobek. V opačném
případě byl žel odcizen ...

4444 /eroze/

np
lyx tsa hrskv hrqy hsah
rrhk xvnmh tsa akay yyx trm
di yyhl hklh wysrvam rparp ldnim
tbub hrsib dvbkb trbqnv tbu *x b
ovyb
/rvpxl/
177
178

0
Propper (86)
1863 Salus (85)

np
ryam br hk rsyh syah
anbrvvm cvlac
vyh oyns ssv oyss [b
qdev oymt jlvh vyyx ymy
vtmsn xyny *h vysimb
vtva rvkzyv [di [gb
oytmh tyyxtl
tbu zu d ovyb rupn
vb zy h ovyb rbqnv

pískovcová maceva v koruně lyrovitě prokrojená,
dekorovaná motivem hvězdice.
epitaf standardní
DIGG -----o
Sem uložili
ryzího člověka rav Meira
Saluse z Vrbna
Dožil se 66 let a vždy kráčel bez úhony,
člověk spravedlivých skutků. Vznešený Panovník
uloží jeho duši v Zahradě Ejden a bude naň
pamětliv při vzkříšení mrtvých ....

51

qpl bkrt
h*ip
179

np
oyrsym rbvd oynvma sya
rlih byl yrga hk xbkh
vmlvi ta bzi faqsyrm
gy*a ovybvynbv vtsa [vbidl
vu*g ovyb dvbkb rbqnv zvmt
qpl dkrt tns vb
hbent
180

peticha: ... Sem uložili
člověka věrné víry a ryze upřímných skutků ...
=== návrh: ===
vrátit na sokl, přilepit cementovou maltou - K2

standardní macejva, standardní epitaf, stojí - K3

1865 Heller (82)

h*ip
182
183

Hier ruht
Adam Löbl Heller
gestorben den 17. Juli 1867
im 69. Lebensjahre
=o=

1864 Heller (83)

np
hrskv hrsy hsah
rllih fcvy hk tsa hzyvr
ovyb trupn faqsyrm
hkrt tbsb tbu ak h
qpl
hbent
181

před vztyčením - K2

4444 /eroze/ - (84)

8888 /eroze/ - (81)
4444 /eroze/ - (80)

po otočení, posoudíme, jak dále, zda vztyčit,
což by bylo nejlepší (K1) anebo jen zasadit do
země na patřičné místo (K2)

np
hrskv hrsy hsah
fcvy rrh tsa yyx

52

<<<<<
np
srh br [b [vsrg lyksmh rvxbh
[vbadl rupnh faqsyrm oyyls
rbqnv ryya hk a ovyb vytvba
qpl hkrt tnsb vb zk g ovyb
hbent
184

1865 Schleim (79)

oymip rvzhl
185

1868 Hölzl (78)

186

9999 /eroze/

mgp

187
188

August Schleim
gest. 24.ten Mai 1865, alt 29 Jahre
=o=
v původním stavu (K3)
prostá macejva odpovídající době svého vzniku,
dekorovaná stylizovanou hvězdicí anebo rimonim

1866 Salus (76)
4444 Rosenbaum
(75)

Elisabeth Hölzl
aus (Bichlitz)
11. Oktober 1868
===o===
pískovcová dobová macejva vyvrácená
lícem vzhůru - zasadit do půdy -- (K2)
rozpadající se zlomky - (K3)

np
tb hklm hbvsx hsah
tsa [asuiym [hkh lbiz
hklhv hyyxb htyh lyx
hsyam wrah lk jrdb
trupnv cvlac hsm hk
vkrt <<< <<<
hbent

Hier ruht
Amalia Salus
starb am 6. Oktober 1866
im 78. Lebensjahre
=====oo====
pískovcový náhrobek vyvrácený lícem
vzhůru - zasadit volně do půdy -- (K2)

np
cxnp rqyv bvu sya
oyvbnzar

Hier ruhet
Paul Rosenbaum
=o=
(po důkladnějším očištění a usazení do
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189

1868 Tausig (74)

190

8888 /eroze/

191

0

veyehb vbab vndvib fuqn [svsh
/rvzxl/ <<<< wyey

půdy se k epitafu ještě VRÁTÍME) -- (K2)

vytxt bkvsh li hzh lgh di
libv **[mnv rsy sya hyh avh yk
byl hk xb*kh tvbvu tvdvm
ovy rupn faqsyrm gycyvu
qpl ukrt yrst hk
ibsv [qz
hbent

Tento rov prsti (gal) svědčí o tom, že ten, kdo leží
pod ním býval ryzí a věrný člověk, majitel ušlechtilých
vlastností, totiž vážený a učený pan Lejb Tausig
z Hříškova .... skonal stár a sytý dní ..
=o=
David Tausig
starb am 14. Octb 1868, alt 82. Jahre
=================
náhrobek vyvrácený ze svého sedla. Pokus
upevnit zpět anebo usadit do půdy před -- (K2 / K1)

*mgp

vyvrácený haskalový obelisk - (K1)

h*ip

lícem dolů, před vztyčením -- (K1)

VRT

192

4444 /eroze/ (71)

193

8888 /eroze/

np
ohrba k rsyh syah
jlh qiuapm wys
hnvmab qciv oymt jrdb
qs ovyb rupn vynynyi lkb
<<< [b ql hkrt zvmt xk
hbent xbs obab
194
195
196

náhrobek vyvrácený lícem vzhůru
pokus usadit do soklu, anebo do půdy -- (K2)
==oo==
Hier ruht
Abraham Schütz

1865 Schütz
9999 /eroze/ (7-88)
4444 Propper (89)

*mgp

pískovcový náhrobek s vytlučenou porcelánovou
deskou - usadit do půdy -- (K2)

np

pískovcová maceva usazená na svém místě (K3)

54

hxpsmm [b
sya hnvgc
hk hh oihla ary
lz ripparp hnvy hk [b [tn
[asuiym

197

1866 Bermann

198

9999 /eroze/

zčásti zvětralá, identifikační data (úmrtí) se získat
nepodařilo
titulatura: iš me-mišpacha seguna
(člověk z rodiny levitů)
lokalita: Jenčice

h*ip

Zde odpočívá v Pokoji
Isac Bermann
ze Slavětína
zemřel 21. srpna 1866
==== pozn. ====
středový díl trojdílného haskalového
žulového obelisku --- (K1)

*mgp

vytlučený haskalový náhrobek - (K2)
k epitafu se ještě vrátíme -- (K2)

199
200
201

0

VRT (92)

trybs

rozpadající se pískovcová macejva (K3)

trybs

doporučujeme zvednout a identifikovat,
poté pravděpodobně (K2)

9999 /eroze/
4444 /eroze/ (94)

np
faqsyrm qycyvu bqiy hk xb*kh
[cyn gy h ovyb wuynyyub bvu osb
rupn
Hier ruhet
xcp bri qsib dvbkb rbqnv
Jakob Tausig
qpl zkrt tnsb
aus Hříškov
hbent
gest. 18. April 867, 80. Jahre alt
202

1867 Tausig (95)

55

up
lrpye *m hbvsx hsah
rsyp lz qeya hk tsa
osb trupnh faqsyrm
hbvu hbysb oyns hi tb bvu
trbqnv *xrv hkvnx v b ovyb
hkvnxd z g ovyb dvbkb
hbent qpl ukrt tnsb
[ymyh wkl jlrvgl ydmitv
203
204

1868 Fischer (96)
0

VRT (97)

205

4444 /eroze/ (98)

206

4444 /eroze/ (99)

h*ip

před vztyčením -- (K1) anebo (K2)

h*ip

před vztyčením viz nr. 205

hytxt bkvsh li hbemh hdi
vytvemb oyhka ary hyh avh
*xb *qxd rrvbmv w*s dam wpx
risyp syyp r*hk xb*kh hh
wyvvkyrdib
lrt rda b**vu osb rupn
hbent
207
208

Hier ruhet
Philip Fischer
aus Bedrichowitz
starb im Jahre 1869
im 76. Lebensjahre
===== epitaf =====
prozrazuje, že pan Fejš byl také š*c (šlijach cibur)
tedy chazan zdejší obce a kromě toho také *mevorer
tedy volený člen charitativního spolku Bikur cholim,
spolku péče o nemocné a Chevra kadiša .... (K3)

1869 Fischer (100)
0

VRT (101)

h*ip
209
210

pískovcový náhrobek vyvrácený, uvolnění
ze svého soklu - pokusit se vrátit do soklu
a přilepit anebo vsadit do půdy -- (K2)
=o=
Hier ruhet
Franziska Fischer
azs Hriškow
starb im 75. Lebensjahre
==== epitaf ====
petira : we teamdi le-goralech
(Povstaň ke vzkříšení na Konci dní ..)

4444 /eroze/
1875 Melis

np

mohutný pískovcový náhrobek, lícem dolů
doporučujeme: obrátit (přinejmenším na bok)
zdokumentovat a podle kondice usadit - (K1) popř. (K2)
Hier ruhet

56

m hbvsxv hnvgh hsya
ykdrm rrhvm brh tsa uymvrp
fasuar ,faqsyrb br cylim
vlrt vylck v d ovy ivg - wuynyyuv
qsib lvdg dvbkb trbqnv
hbent
np
ql lrt [vsxrm by a ovyb
rb hmls rxh rupn
[yvlm aunap wk bqiy hk
vtxpsm lk [vbadl
hbent
211 sf

Frau
Johanna
Melis, Gattin des Herrn
Dr Markus Melis
Rabinner zu Hrischkow
======= pozn.: ====
heb. epitaf prozrazuje, že pan doktor Markus
byl rabínem pro Hříškov, Ročov a Panenský
Týnec
----------- (K2)

Hier ruhet
Carl Fanta
geb. den 10. Feber 1836
gest. den 14. Novbr 1869
================== (K2)

1869 Fanta (104)
s největší pravděpodobností (další náhrobek
nemá počáteční číslo řady) je pod sutí náhrobek

211 x

4444 /eroze/

mrg*b qr
212 a

1885 Glas

212 b

1867 Glas

Elias u. Theresia
Glas
gest. 5. April 1885 *** gest. 29. Oktob 1867
im 78. Lebensjahre *** im 62. Lebensjahre
Ruhet sanft des Lebenswinner
Trübt nicht euer edles Herz
Euch umfang der G*ttesschimmer
Uns allein bleibt bitter Schmerz
====oo====
haskalový obelis rozpadlý na tři díly -- (K1)

VRT !!!
213

0

vrt

57

bqiy hk hlinh
oyyx hk hlinh [b
[haq
zvmt z ovyb rupn
ukrt
214 a

1869 Kahn (119)

algyp m hsah
*hi [haq
lz rinlliq ybe r tb
rda vu ovyb hrupn
qpl gnrt
214 b

Ruhestätte
der
Ehegatten
Jakob u. Franziska Kahn
gest. 16. Juni 1869
im 63. Lebensjahre
Frieden Seiner Asche
==== návrh: ====
znovu vztyčit - K1 -

viz hrob 214a
roz. Kellner (Cvi)
=o=
gest 3. März 1893
im 78. Lebensjahre

1893 Kahn (119)
VRT !!

215

0

vrt

*mgp / trybs
216

9999 /eroze/

217
218

4444 /eroze/
1871 Taussig (114)

h*ip

vytlučená haskala
=== návrh: ===
vzhledem k poměrně masivní váze kamene
doporučujeme usadit na sokl, spojit cementem -K2 před vztyčením -k2 -

Hier ruht
hkrv hysimb hkz hrin
Apolonia Taussig, ledig
lk vxbs taz hytvnsb
Tochter d. H. D. Taussik aus Slavětin
starb am 20. Jänner
fvla hbzi als hyrykm
1871
hyyxl oyns k uimkv hyrvin
im 20, Lebensjahre
hmlvil hklh
==== epitaf: ====
qycyvu dvd r rvxbh tb ldnyh hh Dívenka bezúhonně čistá ve svých skutcích
a křehoučká v letech, tak ji pochvaloval každý,
alrt ubs zk g ovy trupn [yuivvalcm kdo ji znával - avšak opustila výkvět své mladosti

58

a ve věku sotva dvaceti let odešla do svého světa ...
==== návrh ====
pokusit se usadit do sokl, anebo před něj - K2 pozn.: původní katalogové číslo 114 naznačuje,
že by náhroběk měl být situován až za současnou
macejvu nr. 219 !!!!

rupnql lrt ryya xrd*b a ovyb
=o=
=o=
np
tvsil ybek wr bvsx sya
xruv lmi oymsbs vyba [ver
dvbkb vtybl fru aveml
faqsyrm oyyls srh hk
dvbkb b ovyb rbqnv
219
220

1870 Schleim (115)
0

VRT

up
oynsb jr oynbb bvu
hmls oyinh dlyh
risyp [mcvz hk [b
wuynyyu qqm
vytvba [vbadl tm
glrt ubs v b ovyb
221
222

Hier ruht
Hermann Schleim
aus Hříškov
gest. am 1. Mai 1870
im 64. Lebensjahre
Friede seiner Asche
===== epitaf: =====
Vážený člověk, který jako laň spěchával
konat vůli svého nebeského Otce, pilně se snažil
důstojným způsobem obstarat živobytí pro svoji
domácnost ...
=======
Pískovcová macejva romantizující, odpovídá svým
dekorem době svého vzniku, náznaky sloupů (parochet)
doporučené ošetření: zapustit do pův. soklu - K2 -

1873 Fischer (113*)
9999 /eroze/ - (112*)

trybs

Hier ruht
Sigfr. Fischer
geb. 16. Okt. 1867
gest. 3. Feb 1872
=o=
epitaf standardní;
peticha: tov be-vanim, rach be-šanim
náhrobek by stačilo zakopat na jeho místo - K2 zlomky, - lícem vzrůhu, vypršelý,
náhrobek jen opřít na jeho původní místo

59

a nechat tak, jak je - K3 -

trybs
222 x

9999 /eroze/

np
oyqla ary rsyv ot sya
layrbg hk irm rcv
ripparp ldnim hk [b
tm wisyvam hi
v vtxpsm [vbadl
qpl blrt ba oxnm
hbent
223

1872 Propper (111)

224

8888 /eroze/ - (110)

225
226

zlomek - s největší pravděpodobností je tento
zlomek součástí náhrobku nr. 220, po ověření
tohoto předpokladu - asi umístit na jeho patřičné
místo a nechat, tak jak je - K3 -

4444 /eroze/ - (109)
1870 Taussig (108)

Karl Propper
aus (lokalita)
====oo====
epitaf je standardní
náhrobek lze zasadit do země - K2

h*ip

lícem dolů - K2

h*ip

lícem dolů - K2

Náhrobek poškozený, prozatím se našla
tm qycyvu jvrb <<<<
jen jeho spodní část - strovnáním s textem
qpl alrt tns zvmt sdvhl<<<<<<< a strukturou epitafu nr. 228 lze spolehlivě potvrdil,
že zde jsme u náhrobku pana barucha Tausiga.
oymsb xuby rsa <<<*b
(stejný způsob zápisu, kryptogram podobně jako
oypk yqnb *d tdvbil <<<*r
v případě paní Cviji apod.
oyyx tvns zl [tn oyhla*v
rekontrukce textu: =====oo
Učený a studovaný člověk (bachur), spoléhající na Nebesa
oylpk lbqy vrksv xksy al vrkz
spěchával konat službu Panovníkovi s rukama
dvb*k
bezúhonnýma,
a Vznešený mu popřál dlouhého života.
Čest jeho památky nebude zapomenuta, zatímco on
sám přijme svoji odměnu dvojnásobnou měrou ...
================ooo

60

Náhrobek možno zdvihnout a opřít o jeho příslušný
sokl, popřípadě jemně zasadit do země -K2 do stromu vrostlý sokl - v době dokumentace
(2012) jsme k němu poatřičný vrchní díl nenašli (K3)
227

9999 /eroze/

np
hk tsa hybe trm hrqyh hsah
htm gycyvu jvrb
qpl alrt tns [vsxrm sdvhl v qsb
jytvns ymy lk tlip hqd*e
jynb jb vqbd jlib bl jb xu*b
jylhab htyh mihla tar*y
jyrks ylbqt ovrmbv jpcay oyhla*h
hbent
228
229
230

Sem uložili vzácnou ženu, paní Cviju,
choť rav Barucha Tausiga
=o=
Po všechny své dny jsi konávala milosrdně a s láskou,
stdce tvého muže se na tebe spoléhalo, děti na tobě lpěly,
a v tvé domácnosti panovala b*habojnost
a proto tě Panovník připojí ke svému lidu a tam
na výsostech přijmeš svoji odměnu ...
====
Hier ruhet
Cäcilie Taussig
starb. am 22. Oktober 1870
=====oo=====
Náhrobek je totožný s přechozím číslem 228, což
je patrně hrob jejího muže. Pískovcová macejva je
vyvrácená, a prasklá jedním zlome, korýtko na usazení
náhrobku částečně vrostlé zleva do stromu, ale
dosud zachované. Stálo by za to, usadit náhrobník
do korýtka a podaří-li se, přilepit o zlomek. - K1 -

1870 Taussig
0
0

duplicita

np
lxr trm hivneh hsah
rizalg [mlz rrh tsa
lvla by g ovyb hmlvil hklh
lvla by h ovyb lvdg dvbkb trbqnv
qpl dlrt tns

Frau
Karoline Glaser
geborene Kirchberger
aus Prag
starb im 35. Lebensjahre
=o=
G*ttesfurcht und Frommigkeiten
ward ihres Herzens Zierde
Liebliche Hold Seligkeiten
vereint mit Frauenwürde

61

gewann ihr Lieb und Ehr !
Ach zu den ewigen Schären
must bald zurück sie kehren.
So sei für allezeit
ihr Lieb und Ehr geweiht
=====
náhrobek si zaslouží vztyčení a opětovné
upevnění na své místo -- (K1)
231

0

232

0

tvml ohrba ymy vbrqyv
hk dbvkmh rqyh fvlah hh
zuynyyum alayp ohrba
armgbv jntb yqb
libv hlypt lib hbr hrpc
hrvt dvlt arbh yabg hbvu
ivg vvaqsyrm hkalmv
hbent glrt ubs <<<
f**ycvt ovy ovy rsa vydcx rykza
o*a
y**nvslb hlm [yav ybl cx ybrq*b
a*emh alk vyh vrysym b*r
l**kh lk vtnvkbv vtlyptb aye*h
a**yblv diel lk dib ldts*m
233
234

1873 Fiala
9999 /eroze/

*mgp

náhrobek si už kvůli zásluhám zesnulého
zaslouží opětovné vztyčení - přinejmenším
s usazením pevně do hrobové půdy - (K2)
====
A přiblížili se Abrahamovi dnové jeho smrti,
totiž onomu knížeti ducha, vzácnému a váženému
rav Abrahamovi Fialovi z Panenského Týnce.
Byl tak zkušený v tóře i gemojre,
veliký učenec a veliký modlitebník, plný laskavosti
a gabaj Chevra di-talmud tora z Hříškova ...
=o=
Vzpomenu-li na všechny zb*žné skutky které den co den
konával, srdce se mi sevře a prostě nemám slov,
kolik v něm bylo ryzosti - takového jen sotva potkáš !
Všechno konával s modlitbou a usebráním
a pečlivě se staral o všechny, aby je nasytil a zachoval ...
(epitaf tvoří oboustranný kryptogram - úvodní znaky - Abraham,
závěrečné pak příjmení - Fiala !!)
=====
Abraham Fiala
aus Jungferteinitz
gestorben am 7. Feber 1873, im 72 Lebensjahre
zůstal jen pískovcový sokl - (K3)

62

vyúršelý vyvrácený pískovcový náhrobník,
po jeho očištění usadit volně do půdy - (K2)
==oo==
Hier ruht
Gabriela Fischer
gem. am xx. September 1862
gest. 20. Novb 1872
235

9999 Fischer (128)

np
risyp [rha hk hlinh
h yb rupn faqsyrm
l glrt [vsx zk
hbent
236

0

VRT

trybs
237

návrh: zapustit volně do země -K2 =o=
Zde odpočívá
Theresie Propper
z Ječovic

1873 Propper

trybs - mgp
239

zlomky - K3

9999 /eroze/

up
<<<< hnvghv hrysk hsa
[tn rrh tsa rtca
eyvvasuiym ripparp
hbvu hbysbv usb htm
ql glrt uba zk
238

Hier ruht
Adam Fischer
gestorben den 21. März 1872

hebrejština vytlučena
Hier ruht
Anna Heller
geb. 17. Juli 1818
starb im 66. Lebensjahre
==== návrh: =====
posadit na sokl anebo zasadit do půdy před něj - K2 -

1874 Heller (129)

63

h*ip
240

=== návrh: ====
otočit na bok, zdokumentovat a poté
rozhodnout zda K1 anebo K2, v každém případě,
lez-li upevnit na původní místo a původní sokl,
je to vždy důstojnější ..

8888 /eroze/ - (130)
== návrh: ==
přilepit cementem, kýve se .. - K1 -

241

0

VRT (131)

242

1877 Gütig (132)

243

9999 /eroze/ - (133)

244

8888 /eroze/

up
tb umyrp hlvtbh hkr hdly
qqb w*s gyuyg ryam rhk
hyrvh [vbadl htm faqsyr
ak a ovyb hyyx ynsl yrysib
qpl zlrt ubs
hbent

Hier ruht
Emilie Gütig
starb tiefbetrauert am 8. Febr.
1877 im 10. Lebensjahre
Friede Ihrer Asche
=== návrh: ===
usadit do korýtka, přilepit maltou - K2 -

*mgp

návrh: zapustit do soklu, přilepit - K2 -

h*ip

před vztyčením -- (K1)

np
aunap bqiy [qz sya
<<< [asumvlqm
sdq tbs bri ovyb
ovyb rbqnv [cyn ay
sdvxh hzb gy *a
qpl hlry tnsb
hbent
245

1875 Fanta

64

246

0

VRT

h*ip
247

1875 Kohn

bveml
248 sf

hluboko pod sutí (po odstranění bude lze identifikovat)

1847 Gut

trybs
250
251

před vztyčením - (K1)
=o=
Hier ruht Frau
Josefine Kohn
geb. Propper
gest. am 2. November 1887, im 76. Lebensjahre
Friede ihrer Asche
(hebrejština v tomto stavu nečitelná)

1887 Kohn

=tsa alrye m hrqy hsa
uvg hsm hk
htm wynyyum
s ba oxnm x d ovyb
qpl zrt
hbent
249

před vztyčením - (K1)
=o=
Hier ruht Herr
Heinrich Kohn
aus Schlan
gestorben im Alter von 74. Jahre
am 10. November 1875
(hebrejština v tomto stavu není čitelná)

9999 /eroze/
1879 Fischer

*mgp

zlomky vytlučené haskaly.
== návrh : ==
poskládat na původní místo a nechat být - K3 pozn: v sokli je zachovalý zřetelný kovový trn.
Podle otvoru pro trn snadno identifikujeme i
vrchní část macejvy...
vyvrácený vypršelý pískovcový náhrobek,
tvarem odpovídá době svého vzniku -- (K2)

65

hebrejský epitaf již vypršelý, dětský hrob
=o=
Heinrich Fischer
aus Schlan
geb. am 8. April 1874
gesto. am 23. Jänner 1879

*mgp
252

vyvrácený romantizující náhrobník, po vztyčení
a očištění lze se k epitafu VRÁTIT -- (K2)

9999 /eroze/

up
rrhk bvsxhv rsyh syah
[ayusylm aunap cxnp
qsi v ovyb vmlvil jlh
[cyn v a ovyb rbqnv [cyn d
l ulrt tnsb
hbent
253

1879 Fanta

254
255

9999 /eroze/
1878 Salus

mgp
np
hsm hk rsyv ot sya

Hier ruhet
Josef Fanta
aus Lischtian
starb. am 28. März 1879
in seinem 41. Lebensjare
Friede Seiner Asche
=o=
In den lebens schönsten Jahren
liessest Weib und Kinderschaar
Versunken in den tiefsten Klagen
So bracht´Dein Scheiden für immer dar
Trauer in alle uns´re Lebenstage
Doch lebst Du fort bis in Ewigkeit
im Herzen deinen lieben Threuen
Dein Andenken währt durch alle Zeit
Und jährlich wollen wir es feiern
----------- Gustav Schwarzbach, Saaz --oo
pozn. je pozoruhodné že německý verš
činí kokrétní narážku na jarcajtový zvyk ...
=== návrh: ====
pokusit se znovu vztyčit a slepit - K1
úplná eroze - K3
vyvrácená pískovcová maceva dekorovaná
motivem stylizovaného květu -- (K2)
=o=

66

hbent

h*ip
256

jen prázdný sokl, prozatím krytý popadanými
náhrobníky - (K3)

9999 /eroze/

np
rrhk rsyv ot sya
vakanrisum [haq hsm
ovyb rbqnv a ovyb rupn
lav tnsb ryya zk *b
h la hli rma hsm
hbent
259

vytlučený, vyvrácený, vypršelý
K2

9999 /eroze/ - (150)

mgp
258

před vztyčením - (K1)

8888 /eroze/

*mgp / trybs
257

Hier ruht
Herr
Moritz Salus
aus Werbno
ar starb am 19.
August 1878 im 37. Lebensjahre
Friede seiner Asche

standardní epitaf vyniká chronogramem:
Wo-el Moše amar: Ala al Ha*šem
(Mojžíšovi pravil: Povznes se až k H*spodinovi)
=o=
standardní maceva, K3
datovat se, žel nepodaří, protože značky
upřesňující přesný letopočet se nedochovaly
a celkový součet číselné hodnoty verše je velmi
vysoký ...

4444 Kahn (148)

260

9999 /eroze/ - (147)

261
262

9999 /eroze/
1876 Salus (146)

trybs

vytluč, vyvrácený lícem vzhůru,
návrh: postavit k soklu nebo přímo na sokl
a přílepit cementovou maltou - K2

trybs

sokl

/trybs/

poškozená a vyvrácená macejva. (K2)

67

avh oyns gn yx rsa syah
cvlac hsm hm hk x*b xuby
wrah lk jrdb jlh vvasuarm
tnsb uy rbqnv lvla xy h ovy
ql vlrt
hbent
h*ip
263

264

1876 Gras

265

8888 /eroze/

267
268

před vztyčením, po obrácení na bok
a identifikaci epitafu lze usadit do půdy (K2)

8888 /eroze/

np
hk hlinh rqyh syah
<<< <<< <<<
carg ryam hk [b
[vbadl tm faqsyrm
<<< g ovyb vtxpsm lk
ql vlrt [vyc u h ovy rbqnv
hbent

266

Epitaf se zrekonstruovat podařilo;

rozpadající se pískovcová macejva, vyvrácená,
prasklá, patrně již jen ponechat na místě (K3)
=o=
Jaakov Gras
aus Hříškov
(eroze)

h*ip

před vztyčením - (K1)

h*ip

leštěná černá žula před vztyčením (K1)
po dohledání všech dílů bude možno se
VRÁTIT i k epitafu ...

mgp

kámen stojí zapuštěn v zemi, data
a epitaf v erozi - anzp - (K3)

8888 /eroze/
9999 /eroze/
1879 Adler

up
uymvrp trm hbvsx hsah

vyvrácená haskala s poškozenou porcelánovou
deskou, otázkou zůstává, zda po vztyčení nedojde
k jejímu zničení, prasknutí anebo vypadnutí (K2)

68

rillih lavms oyyx hk tsa
d ovyb trupn bylauyem
b a ovyb trbqnv ubs uk
vlrt tns rda
mgp
269

pískovcová macejva s motivem hvězdy v koruně,
doporučený postup - po očištění usadit volně (K2)
=o=
Hier ruht Ludmila
Gras
sie starb beweint
von ihrem Gatten und
Kindern den 22. November
Friede ihrer Asche
1875

1875 Gras

up
hk sysyh hlinh
qycyvu dvd
[yuivvalcm
qpl mrt [cyn v ovy vytvba oi
bksyv
=o=
jyyx ymy lk trxb hnvma jr*d
jyxa dib oyarvn oymyb htllpth*v
jvms qxd sarlv jvdbk jrv*d
jvarq osar rui jtxpsmv
271

mohutný romantizující pískovec, vytluč.
vyvrácený lícem vzhůru - usadit volně (K2)

9999 /eroze/

hal trm hbvsx hsah
carg jvrb rrhk *xa
faqsyrm
[vsx zk b ovyb trupn
pl vlrt tns
270

=o=
Weronika Anna Heller
aus Zittolieb
ggest. am 24. Feber 1876
Friede Ihrer Asche

vyvrácený částečně vypršelý pískovcový náhrobek (K2)
epitaf tvoří kryptogram *David
=o=
Sem uložili ušlechtilého člověka v koruně šedin,
pana Davida Tausiga ze Slavětína,
který ulehl spolu se svými předky dne 6. nisan 5640
=o=
Po všechny dny svého života jsi volil cestu věrnosti,
a modlíval se během Dnů budících respekt ve prospěch
svých spolubratří, tví současníci si tě výžili natolik, že tě
učinili předsedou Chevra kadiša, a celá tvá rodina tě
považovala za ozdobu a korunu své hlavy...

1888 Tausig

69

272
273

274

275

276

np
luyg hbvsxh hsah
qycyvu dvd tsa
[yuivvalcm
d ovyb hrupn
tvkc divmh lvhd
qpl xlrt

vyvrácený, vypršelý, značná eroze.
Po restaurování, lze epitaf identifikovat.
Doporučený postup - očistit a usadit
přímo do hrobové prsti (K2)
==oo==
Hier ruht in Frieden
Frau
Katharina Tausig
asu Slavětin
gest. den 27. September 1877
Ruhe sanft im kühlen Grabe

mgp

Vytlučená haskala víceméně v troskách.
návrh: postavit, usadit do půdy - (K2)

1877 Tausig (160)
9999 /eroze/ (161)

Gehorsam
4444 (162)

up
<<< rxb sya
oazrahig ybe bqiy
<<<<m

na soklu jen parciální zbytky epitafu.
Součástí náhrobku je stejný válec připomínající
strom jako u nr. 278 - vlastní jméno by mohlo
být Jakob nebo Herš. Najde-li se, vhodné obě
části spojit -- (K1 - K2)

mgp

vytlučený vyvrácený haskalový náhrobník.
Nepůjde-li spolehlivě přilepit na původní
sokl - alespoň usadit do hrobové prsti a
volný sokl ponechat za hlavní částí /macejvou
(K2)

mgp

vytlučená haskala. Po odstranění dílů
nr. 275 a jejich usazení na místo, lze
zhodnotit, zda zbytky nr. 276 ponechat
zcela na místě (K3) anebo se pokusit
hlavní torzo usadit do hrobové prsti (K2)

9999 /eroze/

9999 /eroze/

*mgp
277

lícem dolů, obrátit, pokusit se zjistit aktuální
stav a dokumentovat epitaf, poté usadit bezpečně
do hrobové půdy -- (K2)

8888 /eroze/

70

278

279
280

Gehorsam
1880 (166)

1880 Fischel
1880 Abeles

up
ryieh lyksm rbx
oazrahig byl
vvaqsyrm
ovy vymvli ymy tysarb tmyv
qpl mrt zvmt zk qsi

horní část (viž snímky v souboru) tvořena silně
romantizujícím zlomeným stromem / kmenem
na němž je oválná tabulka:
Hier ruhet
Leopold Gehorsam
aus
Riškof
------------------------stávající volný zlomek položený na soklu s heb.
částí epitafu na toto místo nepatří. Zlomek ke zlomkům
a půjde-li horní díl přilepit na patřičný sokl - (K1)

dil hyhy hbem taz
up
hivnehv hbvsxh hsah
hnyqzb hmlvil hklh
hbzi al oybvu oysim
hrui htyh dymt hydym
halml traptv hynb sarl
hyntm tvkzb hydy fru
jvrb rrhk tsa lydarp trm
vu qsi trupn lz lsyp
sdxb oymy zy a ovy trbqnv
faqsyrh qpl mrt tnsb <<<<

haskalový náhrobek rozpadlý na tři
části v ještě poměrně dobré kondici (K1 / K2)
Po očištění a vztyčení bude možno se ještě
podrobněji VRÁTIT i k samotnému epitafu
=====o=====
Hier ruhet
Franziska Fischel
gest. den 23. Juli 1880
im 61. Lebensjahre
betrauert von ihren Kindern

up
tb lrip hlvtbh
ciliba srh h bydnh
lk jrdb hklh wyranyvvm
amrt vylck hk d ivt wrah
hbenr

mohutný pískovcový haskalový obelisk (K1)
=o=
Du hast theuere uns gedrückt
Dich drückt nur nicht mehr
das Erdenschmerz
Dein Geist hat sich empor geschwungen
Himmellswonn erglückt
und labt dein Herz

71

===
Starb den 1. Dezember 1880
Hier ruhet
Frau Ludmila Propper
aus Jungferteinitz
Sie starb am 29. Janner 1881
im 58. Lebensjahre
---------- Schwarzbach, Saaz --oo

up
tybb hdvbk lyx tsa
hh tvevxb hllvhmv
hal m hdvcxhv hbvsxh
yyum ripparp flavv h tsa
xrd*i bvu osb tmtv wuyn
qpl amrt [vsar rda
=o=
ytxms [vye lkb [nvqm jlib b*l
ytmx ytnvy ytyir ynbzi oxna jy*a
ytvqt taz *d oivnb jzxa hn*h
ytmxn taz jyla bvsa hnh
281

1881 Propper

282
283

9999 /eroze/
1881 Heller

*mgp
ovyb imsn hlly lvq
vtxpsm sar rap xqlh
[b [rha rrhk ynrvth hh
rillih fcvy rrhk ynrvth
[vsar rda by ovyb tm hi

===== epitaf =====
Sem uložili
ušlechtilou ženu, doma ctěnou a váženou
a na veřejnosti po zásluze velebenou.
Taková byla paní vážená a zbožná paní Lea,
choť rav Wolfa Proppera
z Panenského Týnce, která zemřela v dobrém jménu
v předvečer novoluní měsíce adar 5641
=o=
Srdce chotě tvého naříká : Konec, konec nádheře radosti
mé!
Jak se mám utěšit, když mne opustila přítelkyně má,
holubička
má, slunce žití mého ....
Snad tě opět spatřím v Dobrotě Panovníka (noam Ha-šem),
to je má naděje ...
To že se k tobě zase vrátím, to je mi útěchou ... (K3)
pouze sokl + zlomky -- (K3)
vyvrácený žulový obelisk - lícem vzhůru (K1)
=o=
Hier ruht
Emanuel Heller
azs Hriškov
geb. im Jahre 1827
gesto. am 11. Feber 1881

72

qpl amrt tnsb
hbent
*mgp
284

286
287
288

podle všeho jen sokl pův. náhrobku,
pokud by další průzkum ukázal, lze
patřičný náhrobník přiřadit později (K3)

9999 /eroze/

np
[b hi byl hk hlinh sysyh
jlh rinllik rsa hk xvnm
ryya ay bvu osb vmlvil
qpl amrt
285

Er ruhe sanft
==== epitaf: ===
pěkná peticha : Kol jalela nišma ..
(Hlas pláče a nářku se rozlehl onoho dne,
kdy nám byla odňata nádhera hlavy rodiny naší ...)

vyvrácený žulový obelisk - (K1)
=o=
Hier ruht
Leopold Kellner
aus (Butnowitz)
gestorben den 10. Mai 1881
in seinem 84. Lebensjahre

1881 Kellner

*mgp

již téměř rozpadající se pískovcový
náhrobník --- (K3)

*mgp

pouze zbylý sokl, zlomky a torza ležící
na hrobové ploše patří na jiná místa (K3)

9999 /eroze/
9999 /eroze/
4444 Fischer

jrbt oysnm lyx tsa
hrbqn hp hnvmu hp
hrdh oysnm htm hmi
hrui oysnam hrc hmi
hnvsarh htyh ayh hha
hnvrxah ayh hnh hha
hbent

náhrobek by bylo dobré vztyčit a usadit na sokl (K1)
=o=
Ctnostná žena uprostřed žen Jisroele budiž velebena!
Zde je uložena, zde ji pohřbili ...
Spolu s ní zemřela krása mezi ženami,
spolu s ní odešla čelenka důstojnosti mezi lidmi.
Aj běda, kdysi bývala jednou z prvních
a dnes, běda, je tou z nejposlednějších ...
===
Hier ruhet
Charlotte
Fischer
aus Hriškov
gest. im Jahre 1881

73

Friede ihrer Asche

h*ip
289

hdycxhv hbvsxh hsah
risyp [rha tsa lzyr m
/a*rt/
290

*mgp
9999 /eroze/

292

4444 /hluboko/

a*rt

up
rvdgyba rrhk rqyhv bvsxh syah
rda a ovyb tm lz ripparp
l amrt tns

mohutný haskalový obelisk, břidlicová deska
s daty vytlučena. Vyvrácený lícem vzhůru.
Doporučujeme vztyčit a usadit na místo -- (K1)
hluboko v zemi - (K3)
žulový obelisk, zachovalý, vyvrácený - (K1)
=o=
Hier ruhen
die Eheleute
Frau *** Herr
Anna *** Philip
Propper
geborene Heller aus Vran
// gest. am 31. Janner 1881
// im 86. Lebensjahre
Friede Ihrer Asche

1881 Propper

hrqyhv hbvsxh hsah
luyg trm
hnarvvm ripparp
ubs b ovyb htm
ql bmrt
293 b
294

hluboko v zemi, pískovcová romantizující macejva - (K3)

4444 Fischer (178)

291

293 a

před vztyčením -- (K1)

4444 /eroze/ (177)

1882 Propper
1882 Heller (391)

h*ip

viz 293a
gest. am 9. Febr 1882 //
im 82. Lebensjahre //
Hier ruht

74

Emanuel Heller
Sohn des Jakob Heller
aus Bilichov
Er starb am 20. Oktober 1882
in Raudnitz
in seinem 21. Lebensjahre
===================== (K1)

up
rrh *h rbd aryh rsy sya
ripparp ybe
<<<<
295

0

Propper (200)

rbsn
296

9999 /eroze/

297

9999 /eroze/

m*hb
h*ip
298
299

300

Herrmann Propper
aus Teinitz
Friede seiner Asche
===============
vyvrácený, po očištění usadit do půdy - (K2)
VRT !!!!
mohutná pískovcová macejva vyvrácená lícem
vzhůru, břidlicová destička s epitafem chybí.
Je-li sokl libelizovaný (bez vážnějšího náklonu,
který by časem opět způsobil pád náhrobku)
bylo by vhodné vztyčit a usadit na sokl -- (K1)
v opačném případě alespoň usadit tělo macejvy
do hrobové půdy --- (K2)
phm - prázdné hrobové místo -- (K3)
pískovcová macejva vyvrácená lícem vzhůru.
Buď tělo znovu usadit na původní sokl - (K1)
anebo alespoň usadit do hrobové půdy --- (K2)

8888 /eroze/

*mgp

dochovaný pouze sokl

trybs

vytlučený vyvrácený mohutnější pískovcový
náhrobek - pokusit se přinejmenším usadit
hlavní torzo znovu do hrobové půdy -- (K2)
(záleží na stavu soklu - libelizace)

9999 /eroze/

9999 /eroze/

75

Hier ruht
die Gattin und Mutter
Marie
Schulz
aus Pátek
gest. 30. Dezember 1884
im 61. Lebensjahre
Friede Ihrer Asche
======o===
žulový haskalový obelisk vyvrácený lícem
vzhůru, bylo by vhodné znovu usadit -- !K1)
301

1884 Schulz (192)

*mgp
302

9999 /eroze/

h*ip
303

pro velkou nepřehlednost v této části hřbitova
může dojít k tomu, že zde stojíme buď
u prázdného hrobového místa, anebo se patřičné
kameny teprve dohledaji - prozatím stojíme u soklu,
který však evidentně nepatří k nr. 301
před vztyčením - v ohrádce naznačující zřetelně
hrobové místo leží lícem dolů pískovcová macejva.
Po jejím obrácení a identifikaci budeme moudřejší
(K2)

9999 /eroze/
Zde odpočívá
Terezie Hellerová
z Vraného
zemř. 12. února 188x
ve 41. roce věku svého
====oo===
dochovaný pouze sokl původního patrně
trojdílného haskalového obelisku, prozatím (K3)
podaří-li se dohledat ostatní díly, stálo by za to
usadit na místo a vztyčit -- (K1)

304
305 a

4444 Heller -ová
1885 Fanta (189)

Hier ruhet
Frau
Katharina Fanta
aus Klein Horešowitz

76

sie starb am 19. Feber 1885
65. Jahre alt
=======o======
vyvrácený žulová haskalový obelisk.
Záleží na stavu soklu s daty jejího manžela,
podle stavu soklu rozhodnout zda (K1)
Und ihr treue Ehegatte
H. Josef Fanta
Starb am 27. März 1900
im 92. Lebensjahre
Friede Ihrer Asche
-------- František Scheterna aus
Melnik u. Schlan ----o
305 b

1900 Fanta (189)

*mgp
306

již rozpadající se macejva - (K3)

9999 /eroze/

307

9999 /eroze/ (188)

308

9999 /eroze/ (187)

309
310 a

9999 /eroze/ (186)
1890 Heller (185)

h*ip

mohutná, poměrně zachovalá pískovcová
romantizující macejva s vytlučeným epitafem.
Kámen i sokl vypadají v dobré kondici - (K1)

mgp

viz nr. 307 --- (K1)

mgp

viz nr. 307 -- (K1)

vdrpn al otvmb ogv ohyyxb
oybhanh
np
rsyv ot sya
[b jvrb r rbxh
rllih fcvy r*xh
vvaqsyr qqb
vyxab hyh yver

Milující se již zaživa, nerozloučili se ani ve smrti..
Sem uložili
bezúhonného a ryzího člověka
učeného rav Barucha,
syna rav Josefa Hellera
ze svaté obce Hříškova
Oblíbený mezi spolubratřími
a laskavý syn svým rodičům.
Stejně tak pečlivě obstarával
obživu (cajid) pro svoji choť, syny
a dcery. Hladovým rozdával svůj
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dymt bvu [bv
dye ogv vytvbal
vynbl vtsal fbam
crp birl vytvnbv
hxvtp vtybv vmxl
al d*ab hxvvrl
vnvrkz ogv vms
hkrbl
[vsxrm *x bvu osb rupn
ql anrt
hbent
up
hbvsxh hsah
tb ldya trm
yra bqiy br*rvm
qqm rinyp ldnvg
tsa wyvvakabyl
qqb rllih jvrb rrh
trui htyh vvaqsyr
hynb traptv hlib
ynyib dcxv [x aemv
hpk hsrp hyavr lk
hrsy jrdb hklhv ynil
hrqyh htmsn ovrml htli di
vmrt oyrvpykh sdvq ovyb
hbent qpl
310 b

chléb a jeho domácnost byla
otevřená (všem potřebným).
V tomto ohledu (dosl. na této cestě =
be-oto derech) se mu nikdo nevyrovná
a také jeho památka je nám ku požehnání.
Skonal v dobrém jménu 8. chešvan 5651
(tanceva)
==o==
Josef u. Emilie
Heller
z Hříškova
===============oo
moderní haskalový obelisk, zasloužil by si vztyčit
a upevnit na své místo - (K1)

Sem uložili
váženou ženu
paní Idel, dceru
učitele a rebe Jaakova Arje
Gundelfingera ze svaté obce
libochovické a choť pana
Barucha Hellera ze svaté obce
Hříškov. Bývala ozdobou
svého choě a chloubou svých dítek,
rovněž tak našla milosrdenství a oblibu v očích
všech, kdo ji poznali. Svoji dlaň otvírala
nuzným a ubírala se přímými cestami
až do chvíle, kdy se její vzácná jiskra povznesla
k výsostem o svatém jom-kippurovém dni 5646
(tanceva)
=========================
Pro historii židů zde v regionu důležitý odkaz.
Paní Idel pochází ze slovutné libochovické rodiny
Gundelfingerů ... (viz Kešet /Libochovice)

1885 Heller (185)
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up
lks tbvu lyx tsa
oyyni oa oysim tbvuv
hlib trui oynvyba tvxav
hsah ayh hynb traptv
ldarp m hsysyhv hbvsxh
rsa [yvrb ykdrm h tsa
oynvmsv hss tb hmlvil hklh
tnsb vlck sdxl zy ovyb hns
hbent qpl vmrt
hbent
311

1885 Braun (184)

312

9999 /eroze/ (183)

313 sf

/eroze/ (129999 182)

trybs

vytlučený ale dochovalý v dobrém stavu - (K3)

*mgp

jen sokl, vrchní díl leží opodál, vyvrácený,
břidlicová destička s epitafem vytlučena.
(viz soubor fotografií) - možno-li usadit a přilepit
na původní sokl --- (K2)
----------------------------oo
pozn. na vyvráceném dílu však nacházíme
původní katalogové číslo 12-182, které potvrzuje
nejen správné umístění v řadě, ale také zároveň
začátek resp. konec této hrobové řady

mgp
314

9999 /eroze/

315

9999 /eroze/

Sem uložili
ženu vpravdě ctnostnou, laskavé mysli
a stejně laskavých skutků, máť chudých
a sestru nuzných a potřebných, okrasu chotě
svého a chloubu dítek svých. Tou bytostí byla
vážená a korunou šedin ozdobená paní Fradl,
choť pana Mordechaje Brauna, která odešla
do svého světa v 86 letech 17. kislev 5646
=== epitaf ===
epitaf využívá celkem klasické obraty a aluze, zaujme však
obrat *ha-jašiša - takto v ženském tvaru poměrně zřídka
používaný. Narážka o matce chudých a sestře potřebných
odkazuje na základní charitativní micvot ...
====stav ===
náhrobek, mohutná pískovcová macejva je dokonale
zachovalý a nepotřebuje žádných zvláštních úprav (K3)

*mgp

mohutný pískovcový romantizující náhrobek,
odpovídající dobovému kontextu masivností
i romantizujícím tvarem. O dekoru zde nelze mluvit.
EPitaf nedochován, doporučujem volně usadit (K2)
jen sokl, romanticky dekorovaný (K3)
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316 a

up
jlh rsyv ot sya
oymymt jrdb
vtyb dib gad
oymyinbv txnb
[tnvhy r rbhh
iym ripparp
rupn wyvvasu
[vsxrm ak qsb
**vtnr imst tns
hbent qpl

náhrobek vhodný ke vztyčení - latinka na soklu (K1)
vročení je skryto v chroogramu : tišma rinato (Vyslyš
jeho velebení a chvály) - označeny znaky *rinato
tj 656 - rok 1895/96

up
hbvsxh hsah
hlib trui
hynb traptv
tsa ldya trm
[tnvhy r rbxh
iym ripparp
trupn wyvvas
ovyb bvu osb
trbqnv vylck l
tbu xrd*b ovyb
qpl nrt tns
hbent

viz 316a

1895 Propper

316 b

1889 Propper

317

9999 /eroze/

*mgp

prázdný sokl, bez náhrobku -(K3)

80

*mgp
318

tato část je nejpoškozenější, náhrobky,
patrně z kvalitní žuly byly postupem času
rozneseny a nebo rozkradeny, takže nacházíme
převážně jen prázdné opuštěné sokly (K3)

9999 /eroze/
Gehorsam - VRT !!!

319

0

Gehorsam

*mgp
320

náhrobek na snímku je nr. 321, vlastní
nr. 320 je jen prádzný sokl - (K3)

9999 /eroze/
Zde odpočívá v Pánu
Josef Hölzl
z Lišťan
narozen roku 1809
zemřel 6. listopadu 1888
Pokoj jeho popeli
===oo===
macejvy vyvrácená lícem vzhůru, doporučujeme
postavit a usadit přímo do hrobové prsti -- (K2)

321

1888 Hölzl

tynbrh hdvcxv hivne hbvsx lyx tsa
up
[hk hvx
faqsyr qqd brh tsa
náhrobek před vztyčením, vyvrácený lícem
[vgylv hsya [vbadl htm
vzhůru - doporučujeme (K2)
=o=
hyrykm lkv hdyxy hnyb
titulatura : rabanit
qpl xmrt ubs x ovy
a i dále epitaf prozrazuje, že paní Chawa
hbent
byla chotí hříškovského rabína
322

1888 Kohn

323
324

9999 /eroze/
1901 Heller -ová

up
tsa hklm m hbvsx hsah
l acrt oxnm hk

vyvrácený žulový haskalový obelisk - (K1)
=o=
Zde odpočívá
paní

81

324 x

hbent

Marie
Hellerová
z Černochova
zemř. 22. ledna 1901
v stáří 75 roků
Spi sladce

trybs

volně postavený zlomek - K3

9999 /eroze/

oyhla ary sua
rillih oxnm hk
rupn bxnrisum
qpl gmrt ryya gy
hbent
325

1887 Heller

up
bvu srd rsyv ot sya
vyxa *kl **yev vmil
qycyvu fcvy rrh
wyuarism
bvy **bsb **cmyv ivgyv
zmrt [vsx ay ovy
hbent
326
327

haskalový obelisk ze tří dílů, z horního
hebrejsky psaného zjišťujeme, že se jedná
o pana Menachema Hellera (manžela paní Marie
nr. 324), který umírá 7. května 1887 -- (K1)

1889 Tausig
1887 Heller

up
trui rsyv ot sya
rqyh vynbv vtsa
qxd yabg oyns hmk yh
oydcx tvlymg

vyvrácený pískovcový blok s dosud dochovanou
aneporušenou břidlicovou tabulkou. Kamenické
chyby v hebrejském textu prozrazují již větší sekularizaci,
tedy emancipaci a ztrátu hebrejských kořenů nejen
zdejších židů --- vsadit do půdy (K2)
vyvrácený haskalový obelisk by zasloužil vztyčení (K1)
už proto, že se jedná o hrob člena Chevra kadiša,
jak prozrazuje hebrejský epitaf;
=o=
Hier ruht
Emanuel Heller
aus Černochov
gest. am 7. Mai 1887, im 62. Jahre

82

seines dem Wohle seiner
Familie gewidmetten Lebens
Friede seiner Asche
na snímku volný sokl, ale podle všech indicií
patří na toto hrobové hrobové místo obelisk
rodiny Gehorsam --- (K1)
=o=
Hier ruhen i Frieden
Herr
Leopold
Gehorsam
gestorben
den 2. Oktober 1886
im 69. Lebensjahre
und seine Gattin
Karolina
Gehorsam
gestorben
am 17. OKtober 1908
im 90. Lebensjahre
328 a

1886 Gehorsam

328 b

1908 Gehorsam

329
330

9999 /eroze/
4444 Schwarz

mgp
tyk*eb qr

jen sokl bez náhrobku - (K3)
náhrobek typově totožný s jiným z rodiny Schwarz
pískovcová macejva vyvrácená lícem vzhůru,
očistli jsme od mechu a nánosů a zdokumentovali
epitaf (standradní) - nyní jen usadit do půdy - (K2)
PO usazení a dalším očištění se lze k nápisu ještě
VRÁTIT
====oo===
Zde odpočívá
Simon Schwarz
z Plchova
zemřel xx. xx. 1892

83

v 84 roce žití svého
žulový haskalový obelisk zaslouží vztyčit - (K1)

np
hbvsx hsah
tb lrs
hgars h
331

4444 Prokurator -ová

np
riparp hk [b ohrba
wynyyu ripgnvym
[vyc gy ovyb vmlvil jlh
hbent qpl gnrt
332

světlá žulová haskala (obelisk) by zasloužila
své opětovné vztyčení - (K1)
=o=
Hier ruhet
Abraham
Propper
aus Teinitz
gestorben den 28. Mai 1892
Friede seiner Asche

1892 Propper

trybs
332 x
333

==o==
Zde odpočívá
Žofie Prokuratorová
rozená Neumannová
z Hříškova
zemřela v 40. roce
věku svého
Pokoj popeli
jejímu
Věnováno od tvých
vroucně milujících bratří a sester
--------- Srbecký, Schulz ---oo

9999 /eroze/
1894 Schwarz

tyk*eb qr

po důskladnější revitalizaci a usazení patřičných
náhrobníků na jejich pozice, můžeme zjistit, že
jde jen o náhodné rozhozená zlomků a kamenů
z ohrdní zdi, prozatím však dispozice vypadá tak,
že se jedná o samostatné (žel prázdné) hroové místo (K3)
mohutnější pískovcový náhrobek, zlomený
a vyvrácený, leží nalevo od stromu - směrem
od ohradní zdi -- doporučujeme usadit do půdy (K2)
=o=
Zde odpočívá

84

Elisabeth Schwarz
zemřela v Plchově 1. prosince
1894
v stáří 80 let

334

*mgp

dochovaný pouze pískovcový sokl.
Vlastní macejva nikde v okolí nenalezena - (K3)

*mgp

vyvrácený pískovcový náhobek, epitaf se
podařilo zrekontruovat - (K2)
==o==
Hier ruht
Franziska Herz
Gattin des Mathias Herz
aus Hriškow
gest. am 15. Jannuar 1898

*mgp

jen prázdný sokl - kotvící díl (K3)

9999 /eroze/

335

1898 Herz

336

9999 /eroze/

337

9999 /eroze/

trybs / mgp
h*ip
338
339

8888 /eroze/
1892 Fanta

hp
oyyx yricm huqsv hxn
xvr tsq tsa opizmv
hynb hkyrdh bl trbsv
rsvy ykrdb hytvbnv
lyx tsa hh hnvmav
hytvnbv hynb trapu
atnap hrs trm
ql bnrt tnsb ryya gk htm

trosky, nechat zatím v souč. stavu (K3)
před vztyčením - (K1)
haskalový obelisk, který si rozhodně zaslouží
opětovné vztyčení, jak pro sám epitaf, tak pro
poměrné zásluhy zesnulé paní Sáry (K1)
=o=
Zde si odpočinula a zde se konečně utišila ode všech
bouří života a jeho plahočení (searej u-zaafam), žena
těžkého osudu (dosl. kešat ruach) a zlomeného srdce,
která přesto přese všecko vedla své syny a dcery po
cestách
Upřímnosti a Věrnosti - totiž ctnostnou paní, chloubu a
pýchu svých dětí, paní Sáru Pantovou ..
===oo===
Hier ruhet aus

85

hbent

von den Stürmen des Lebens
und dessen Brausch
eine frühverwitwette Frau, die
allein die Last der Erziehung und
Erhaltung ihrer Kinder in Geduld
ind in Vertrausen auf die Gnade
G*ttes trug
F. Sara Fanta
aus Litschan
Witwe nach dem verstorbenennen Herrn
Josef Fanta
gestorben am 20. Mai 1892 im 49. Lebensjahre
Friede ihrer Asche
sokl je v kondici, má i zbytek žel. trnu,
náhrobek leží opodál - (K1)
po očištění a opětovném vztyčení bude možno
ještě podrobnějí se VRÁTIT k hebrejskému epitafu,
kde by snad mohla být i přesnější data
=o=
Huer ruht
Jakob Neumann
gest. im Jahre 1890 im 67. Lebensjahre
Friede seiner Asche
und seine treue Gattin
Elisabeth Neumann
gest. im 70 Lbsj.
tief betrauert von ihren Kindern
Friede Ihrer Asche

340 a

4444 Neumann

340 b

4444 Neumann

hsya trvbq ta [yi
h*ip
341
342 sf

8888 /eroze/
8888 /eroze/

viz 340a
před vztyčením - (K1 nebo K2)
mohutnější romantizující pískovcová macejva,
vyvrácená - vzhledem k tomu, že není jisto,

86

zda se dochoval epita, doporučejeme (K2)

up
hbvsxh hsah
trm hivnehv
oyyx rrh tb ldnyrq
hnyqzb hmlvil hklh
ovy hbvu hbysv
qpl dnrt ba by
343

vyvrácený žulový obelisk - dobré usadit na
jeho původní sokl (snímku) -- (K1)
=o=
Hier ruhet
Frau
Karoline Heller
geb. Stein aus Hriškov
gestorben am 14. August 1894
=====
umírá v poměrně vysokém věku, epitaf
odkazuje na korunu šedin ..

1894 Heller
VRT - CTRL !!

344

0

rllih hlig >qr
[cyn d ovyb hrupn
hbent hnrt tns
345

žulový haskalový obelisk by zasloužil vztyčit - (K1)
=o=
Zde odpočívá
Karolina Hellerová
z Černochova
zemř. 24. dubna 1895
v 51. roce věku svého
Pokoj popeli jejímu

1895 Heller -ová
lícem vzhůru vyvrácená pískovcová macejva,
poměrně mohutná - po vztyčení o čištění lze
se VRÁTIT i dochovaným zbytkům epitafu (K2)

346
346 x

8888 /eroze/
4444 Heller

tyk*eb qr

zlomky břidlicové desky - jejíž původní pozici
neznáme -- (K3)
=o=
Zde opočívá
Adolfek Heller
syn Josefa Hellera
z Černochova
nerozen 16. června 1894
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zemřel xxxxx 1900

np
tsa ilig hsah
ym wk ampyl h
wysir
347

8888 Katz (91)

np
ot sya
jlh rsyv
lipv oymt
ary qde
lk oyhla
qyde vymy
hyx vtnvmab
[b [vsrg hh
tm hgrs
hbysv hnqzb
sdxb hbvu
znrt tnsb [vyc
osb rbqnv
bvu
hbent
348 a
348 b

Hier ruht Frau
Karolina Katz
aus
Hřešic
===o===
hebrejský epitaf prozrazje i jména manžela
Lipman K*c --- (K3)

1897 Fischer
1918 Fischer

tyk*e b qr
hsya tbem ta [yi

návrh: K1
haskalový náhrobek - dvojhrob, hustě
popsaný (pravda jednoduchými epitafy)
by zasloužil znovuvztyčení
=o=
Zde odpočívají
Karel a Marie
Fischer
z Milého
zemř. 3. června 1897 == zemř. 21. září 1918
v 62. roce věku svého == v 81. roce věku svého
Odpočívejte v pokoji
Zde v Pánu
odpočívá
vedle svého chotě
paní

88

Marie
Fischerová
nejvěrnější
družka
nejlaskavější
a nejobětavější matka,
která zbožně žila
po cestách Božích
putovala
aj
dobročinností
po celý život
se věnovala a
byla za četné
a čestné účasti
pochována
dne 24. 9. 1918
(tanceva)
349

1897 Salus

tyk*eb qr

Ctěný člověk
něžný syn
a věrný bratr
Josef
Salus
zesnul
23. listop. 1897
v stáří 29. roků
Jeho ušlechtilý
duch
odpočívej v Pokoji
==========
pozn. Zde ve Hřivčicích, podobně jako
na řadě ostatních židovských hřbitovů
jsme svědky toho, že hebrejskou eulogii
začíná na sklonku 19. století nahrazovat eulogie
v latince, nicméně veršů a eulogií se židovská
tradice nevzdává ani v době osvícenství ...
p.s. Zaujme také obrat: duch odpočívej v Pokoji,

89

který spolehlivě vrhá světlo na židovské představy
o *posmrtném životě ...

tyk*eb qr
350
351

1917 Glas -ová
1899 Glas

zalg qxei

Zde odpočívá
naše vroucně
milovaná matka
paní
Marie
Glasová
roz. Kohnová
z Peruce
nar. 15. září 1835
zemřela 17. listop. 1917
=o=
Nelze říci pouhým slovem
co lásky spí pod tímto rovem
ty vzpomínky na srdce zlaté
zůstanou nám vždycky svaté
(foto)
Zde odpočívá
Ignác
Glas
z Peruce
naroz. 5. list. 1833
zemř. 12. červn. 1899
=o=
Tys byl nám, otče, pravým otcem
po celou dobu života.
Ret náš ti za to k Trůnu B*ha
modlitbu vroucí šepotá.
Čím bolestnější bylo naše rozloučení,
tím sladším bude naše shledání.
Spi sladce v tomto hrobě
a budiž ti země lehká.
==================
mohutný žulový haskalový obelisk, t.č. rozpadlý
na tři části - po upevnění soklu vhodné znovu

90

vztyčit -- (K1)

*mrg*b qar
352

1899 Salus

*mgp
353

Hier ruht
Leopold
Salus
aus
Ober. Ročov
geb. am 10. Oktober 1831
gest. am 28. Sep. 1899
=========================
vyvrácený pískovcový haskalový obelisk,
s největší pravděpodobností patří na sokl
nr. 349 - budou-li prostředky vhodné usadit
na původní místo -- (K1), nebudou-li prostředky,
přinejmenším usadit do půdy na původním
hrobovém místě tj. na nr. 349 -- (K2)
pískovcový sokl - příslušný náhrobek prozatím
nenalezen - (K3)

9999 /eroze/

354

9999 /eroze/

355
356 ta

8888 /eroze/
1881 doplň

mgp

vyvrácený pískovcový náhrobek se zbytky
popraskané břidlicové tabulky - po očištění
a fotodokumentaci lze se pokusit VRÁTIT a
epitaf dokončit ... doporučujeme očistit zahloubení
pro desku a vlepení střepů na jejich pův. místo,
poté náhrobek usadit do půdy - (K2)

h*ip

před vztyčením - (K1)

up
g ovyb **cm bay [ymynb ynb
qpl amrt bvu
/*mgp/ **h ovyb rbqnv

Hier ruht
Wilhelm Heller
Sohn des Sigmund Heller
aus Pátek
geb. am 28. April 1874
gest. am 15. December 1881
===== pozn. ===
stále sledujeme, že jsme patrně v řadě anebo

91

oddělí dětských hrobů -- (K1)
náhrobek ve skupině trosek a zlomků.
Vyžaduje znouvztyčení, poté bude možno
se k epitafu VRÁTIT -- (K1)
==o==
Hier ruht
unser Töchterlein
Amalia Schleim
aus Hriškov
geboren am 6. Juni 1873
gestorben 24. April 1883
(hebrejsky Mirl)
357

1883 Schleim

358

9999 /eroze/

359

9999 /eroze/

360

9999 /eroze/

*mgp

mohutnější romantizující pískovcový náhrobek
vyvrácení na skupinu dalších trosek, původní
porcelánová anebo břidlicová deska s epitafem
vytlučena, náhrobek dekorován v romantizujícím
stylu -- (K2)

trybs

pouze dochovaný sokl - kotvící prvek (K3)

*mgp

pouze zachovalý sokl - (K3)

tyk*eb qr
361
362

1890 Salus
1888 Salus

*mrgb qr

Eduard
Salus
c.k. poštmistr
z Vrbna
nar. 25. prosin. 1850
zemř. 23. listop. 1890
Pokoj popeli jeho
středový sokl vyvráceného žulového obelisku
se prozatím nepodařilo najít, není vyloučeno,
že hebrejský epitaf bude tesán právě na něm (K1)
=o=
Hier ruht in Frieden

92

Karl
Salus
aus Vrbno
geboren am 6. Jänner 1881
gestorben am 6. Oktober 1888
Ruhe sanft
=== pozn.: ====
Opět jsme svědky, kdy je dětský hrob pořízen
poměrně nákladně. Opět se rodí otázka poznat
společenské postavení a movitost rodiny Salus
z Vrbna .... (viz nr. 361)

h*ip
363

před vztyčením - (K1)

8888 /eroze/
leštěný žulový obelisk patrně ze tří dílů.
Latinkovou část se podařilo zdokumentovat - (K1)
=o=
Hier ruht
Markus Prager
prakt. Arzt
geb. in Turnau am 9. Mai 1811
gest. nach mehr als 60. jährigen
Wirksamkeit in seinem Berufe
in Slawetin am 16. Jänner 1900
Friede seiner Asche
Ehre seinem Andenken
======== pozn.: ======
Bylo by pochopitelně zapotřebí potvrdit
z listinných pramenů, ale spojení mezi Libochovicemi
a Turnovem je doloženo výskytem rodin Kowa (Kuh)
a Gundelfinger z Libochovic na hřbitově v Turnově,
a spojení mezhi Hříškovem a LIbochovicemi je zřetelně
vidět nejen v kamenickém rukopisu macejv na obou pohřebištích,
(tj. Hříškov a Libochovice) ale také rodinnými jmény Gundelfinger

bveml
364

a Gehorsam, Fanta a pod...

1900 Prager

93

trybs
365

4444 /hrobka/

*mrgb qr
366 a

torzo a trosky původní nákladné hrobky - (K3)
bylo by dobré získat starší snímky původního
stavu hrobky ...
Hier ruhen die Kinder
Heinrich Salus
gem am 4. Juni 1879
gest. am 19. Juni 1879
=o=
Otto Salus
geb. am 25. September
gest, am 22. Feber 1887
Ruhe ihrer Asche
------------- Strakoš ---o

1879 Salus
viz 366a - romantizující pískovcový náhrobek,
v kondici, otázkou zůstavá, je-li na původním
místě -- (K3)

vyxa trvbq ta [yi
366 b

1887 Salus

*mgp
367

pozn: rozpětí úmrtí obou dětí je poměrně velké
(osm let), můžeme-li se spolehnout na čitelnost
zachovaných dat, která je maličko sporná ...
Přesto jakoby Salusovi přinejmenším při úmrtí
druhého dítěte investovali do nákladnějšího náhrobku,
více prozradí případné studium matrik, včetně toho,
jaké byly poměry rodiny Salus ...
Hier ruht
Heinrich
Prager
aus Slawetin
geb. 13. April 1878
gest. 15. Oktober 1879
===o===
světlá žula, vyvrácená lícem vzhůru (K1)
pozn. výstavný dětský hrob.

1879 Prager

94

h*ip
368
369
370 sf

*mgp

deska s daty vytlučena, romantizující torzo
pískovec - stojí patrně na místě (K3)

*mgp

jen sokl původního náhrobku (K3)

9999 /eroze/
9999 /eroze/

>qr *mgp
blkt [cyn xr qsi vy trupn
375 ii

1772 /eroze/

376

9999 /eroze/

*mgp
np
rbxh syah
wk qcya hk
hbent
377

379
380

dochovaný jen sokl pův. pískovcové macejvy
naštěstí alespon s kompletní datací
4. duben 1772 == (K3)
anzp
(K3) mohutná pískovcová macejva s dekorem
sloupů a volutami. Náhrobek hluboko v půdě,
s ohledem na dekor a nepřístupný terén jsme
si nedovolili hlouběji kopat kvůli příp. idtf. datům.
To lze ostatně kdykoli, ale právě zhledem typu
macejvy bude datace spadat někam do 1. poloviny 19. století,
rozhodně bychom zde nenarazili na datum pod rokem 1730

4444 K*c

hbemh dvcy li lba *mgp
=o=
ak a ovyb *rxml
hbent l qt ba
378

před vztyčením (K1 / K2)

8888 /eroze/

anzp - nicméně v základu macejvy
lze zřetelně určit poměrně hlubokou dataci/ vročení
14. srpen 1740 (což vychází i na den v týdnu) a
přibližuje tak údaj o existenci hřbitova blíže k roku 1730 !!!

1740 /eroze/

Fischer (171869 154)
1733 Telitz (139)

[alsm risyp lavms oxnm *bh
rsa rsyh sya np

=== (K3) ===
Hier ruhet
Julius Ernst Fischer
geb. 17 (14). Mai 1861
gest. 18. Juli 1869
Friede Seiner Asche
prozatím NEJESTARŠÍ datace 29. listopad 1733

95

jrdb vymy lk jlh
wmav qzx oybvu
hh oybvu oysimb
hnvy hb vhyqzx rrhk
<<<< wuylau
tns vylck kk a
hbent qpl det
381 a

4444 /eroze/

381 b

4444 /eroze/

382

a*rt

pískovcová macejva hluboko v zemi (K3)

a*rt

pískovcová macejva hluboko v zemině (K3)

mgp

/eroze/

9999 /eroze/

trbqnv =o= trupn
yrt b ovyb <<< by a
qpl
htyb htnb oysn tmxk
jrvbt lhab oysnm
tlib hbvsx hsah
dcx tlymgv hqde
tsa ldarp trm xa
alsm rlih [tnvhy hk
u*sb trupn [yuivv
383

4444 Heller (158)

384

9999 /eroze/

mgp
385

definitivně potvrzuje existenci hřbitova již k roku 1733
pískovcová macejva ozdobená drobnou rokají je
poměrně dobře dochovaná, při odhrábnutí není
pochyb že i datace hebrejsky je správná. I kdyby
nakrásně mělo jít zkrácenou variantu letopočtu 5594
psanou formou kuf-cadi-dalet, tj. že bychom četli úvodním
taw nesprávně a šlo by pouze o kuf, není to možné,
protože 22. kislev o sto let později nepřipadá na první
den v týdnu (jom alef) !!

0

standardní době svého vzniku odpovídající
macejva, dekorovaná motivem velké hvězdy.
V epitafu objevujeme klasické obraty a aluze:
Moudrostí žen budovala svoji domácnost ...
(Chochmat našim banta vejta..)
titulatura: baalat chesed
paní Fradl, manželka rav Jehonatana Hellera
ze Slavětína ...
sokl

VRT (148)

96

*mgp
386

np
hsah
ha hbvsx
<<< tab hal trm
387

až na zbytky písma nečitelný - (K3)

4444 /eroze/ (147)

budeme se vracet

4444 xyz (146)

np
hsm hk ynrvth
dnyqlaz h*kb
lyl rupns wk
rbqnv tko*d a
tns tkc*d b
qpl anqt
hbent
388

1790 K*c (145)

389
390

0
VRT (143)
1781 Slavětin (142)

np
vylck bk a ovy
bmqt
syah
yvar rsa
hh vhbs rpcl
[yuvvals srh h
yhyv qx*d yabg
di hnvma vydy
[ymyh eqlv *my
tmb dvmiy

Zde leží
torani, vážený rav Moše
syn rav Zalkinda K*c,
který zemřel v noci
prvního dne Sukot a pohřbili
ho druhého dne Sukot roku
5551 (tanceva) == (K3)
VRT
Sem prvního dne v týdnu,
dne 22. kislev
roku 5542 uložili
člověka,
jenž si plně zaslouží,
aby se jeho zásluhy vyprávěly dál.
Totiž rav Herš Slavětin,
gabaj Chevra kadiša. Jeho dlaně (v úřadu)
byly vždy věrné a spolehlivé až do
dne smrti. Na konci dní povstane (u vzkříšení)
Jiskra jeho žití je vevázána do svazku života.

97

hbe

<<<bvsx hsah
up
<<<xa auam trm
alsm lz srh rrh
ovyb trupn [yuyvv
trbqnv ubs ay qs
tns ubs by a ovyb
qpl uoqt
391

0

Sem uložili
děťátko Sáru Chaje, dcerku pana
Jehonatana Fanty z Loun. Zemřela
22. chešvan v šesti letech.
Pohřbili ji 24. dne téhož měsíce roku 5624
tanceva
=o=
Hier ruht in Frieden
Franziska Fanta
=============
zlomený náhrobek, nově (opětovně usazen) - (K3)
v epitafu psány Louny s nun-gadol namísto nun-sofit,
také heb. *bo (téhož) zapsano s alef

Fanta

trybs
393
394

klasická pískovcová macejva, v horní
části otlučená, idtf. data dochována,
poměrně hluboká datace 1809
stav (K3)

1809 Slavětin (141)

up
hk tb yx hrs dlyh
upn nyvlm aunap [tnvhy
hyyx ymy oyns ssb [vsx bk
l dkrt tnsb **ab dk trbqnv
hbent
392

Vážená paní
(p.t.)
paní Mote, manželka
ctěného pana Herše
ze Slavětína. Zemřela
o svatém šabatu 11. ševet a pohřbena
prvního dne v týdnu dne 12. ševet
roku 5569
----------------------------

9999 /eroze/
1868 Glaser

np
= [sya hymyl jr hlyu hdlyh

pův. možná břidlicová deska vytlučena.
(K3)
Sem uložili
dívenku Tile, křehoučkou v letech, zřítelnici oka

98

hytvbal [yi tb
hymlvil hklh hyyxl hns yex uim yk
[yvl ryim rzalg hmls rrh tb
hbent qpl ukrt vylck d trupn

395

396

397
398

svých rodičů,
která žel v polovině svých dní odešla do svého světa,
dceru váženého pana Šlomo Glasera z Loun.
Zemřela 4. kislev 5629 (tanceva)
=o=
Mathilde Theresia
Tochter des F. Glaser
aus Laun
geb. 9. April xxxx
gest. 18. Nvbr, 1868
=================
Náhrobek s něžným epitafem, (zřítelnice oka - išan bat ajin)
vyvrácený lícem vzhůru, jinak celkem v dobré kondici.
Stálo by za to pokusit se usadit *kotvící dolní díl a do něj
vlepit samotnou očištěnou macejvu - (K1)

rqvim

vyvrácený pískovcový romantizující náhrobek.
Původní břidlicová deska se nedochovala.
Návrh: usadit do půdy hlavní část macejvy,
sokl buď do *památníku anebo za ni - (K2)

rqvim

vyvrácený pískovcový romantizující náhrobek,
původní břidlicová nebo porc. deska praskla,
nedochovala se - náhrobek by zasloužil své
znovu vtyčené - (K1)

trybs

vytlučená deska v romantizujícím pískovcovcovém
ale stojícím náhrobku, jen dole nad soklem pár
řádků latinkou:
Adam Kohn
starb am 20. April 1850
im 30 Jahre seines Lebens

9999 /eroze/

9999 /eroze/

1850 Kohn
1858 Kohn

trybs

vytlučená deska, pod ní na stojícím náhrobku
latinka:
Ludmilla Kohn
starb am 26. August 1858

99

in ihrem 69. Lebensjahre (K3)

rybs
399

Sokl

9999 /eroze/
lícem dolů,
doporučujeme očistit, obrátit a usadit do půdy
(K2)

h*ip
400
401

pozn. nutno ověřit - půjde-li to díky stavu textu,
zda nejde o horní část vyvrácenou ze soklu nr. 409

4444 /eroze/
0

Lederer (VRT)

np
x*g lib rsyv ot sya
*my lk hlhqh lvib asm
xk h ovyb vymi la fcanv vyyx
xri qsib dvbkb rbqnv rda
qpl vrt tnsb [cyn
risyp [vsrg hk xbk hh
dmiv xvntv faqsyr qqm
oyyxh bent [ymy fkl
402

0

403

0

Fischer (161)
opukový soklík !!
zasypaný náhrobek

404
405 a

0
4444 Tausik

up
hrsy hsah
xa hivnev
huam trm
xvnmh tsa

standardní epitaf, náhrobek hluboko v zemi,
pro jeho datování nutno kopat - K3
=o=
opukový dekorativní náhrobek zdobený motivem parochetu

10

qycyvu [vsrg *r
ovyb hrupn
/a*rt/
np
rsy syah
qycyvu [vsrg hk
qx*d yabg hyhs
rupnv oyns xl
hbvu hbysb
[vyc d*b ovyb
dvbkb rbqnv
lk tpycab
/a*rt/
405 b

4444 Tausik (164)

406

9999 /eroze/

407

9999 /eroze/

mgp

sokl - K3

mgp

/eroze/ - K3

> qr - mgp
l grt yrst
408

Zde je uložen
ryzí a upřímný člověk
vážený Geršon Tausik,
který býval 38 let gabaj Chevra kadiša
a který skonal v koruně šedin
druhého dne po sobotě, dne 4. sivan
a pohřbili ho za doprovodu velikého davu
(zbytek je pod úrovní zeminy) -- K3

značná eroze, čitelné jen: tišri 5603
návrh - K3

1842 /eroze/ - (168)
sokl - kraj poslední řady !!

409

0

sokl

410

0

vrt

VRT - asi málo čitelný, ale stojí ??

411
412

h*ip

pv

h*ip

pv

8888 /eroze/
8888 /eroze/

10

ovqmv txvnmh oivn [vlm zlh [vye
txt
hivgrmh trapt
vreyb ulsv vrevyl [man sya
vnvhm *h dbk vreva h tary
tvyrbh xvrv ovqmh xvr vnvrgmv
llvhm x*gv hqde lib vnmm hxvn
wylmv w*s oyarvn ymyb vtbdnb
rparp *yla hk xbkh vtdi dib
[vpeh vlrvg la varq wyvvasvrqm
vl vsi dvbkv zvmt v a ovy i*gb
qpl zvmt x*g ovy vtrdh oi br
hbent
413

1850 Propper

414 Sf

8888 /eroze/

h*ip

Hier ruhet
Elias Propper
gestorben den 16. July 1850
in seinem 39. Lebensjahre
===== epitaf =====
Pod tímto pomníkem se nachází místo příjemného
odpočinku
a místo vznešenosti trvalého míru
člověka věrného svému Stvořiteli a panující nad svým
přirozeným
založením (jecer), b*habojnost byla jeho největším
pokladem
a Panovníka ctil jak ze svého majetku, tak i svým hrdlem.
Člověk,
kterým se kochával jak duch Panovníka, tak také i duch
ostatních
stvoření. Býval to velký dárce almužen, konával gmilut
chasadim
a za svoji štědrost byl všemi veleben. Během Vysokých
svátků
působil jako šlijach cibur a přimlouval se za celou svoji
občinu.
Takový byl vážený a učený pan Eli Propper z Krušovic.
Ke svému údělu, který je přichystán v Zahradě Ejden byl
povolán
prvního dne po sobotě dne 6. tamuz a veliký zástup lidu
vzdal
čast jeho ušlechtilosti třetího dne po sobotě, dne 8.
tamuz
=========
mohutný náhrobník ze sliveneckého mramoru, usazený na
svém místě. Dolní část epitafu byla v době dokumentace
hřbitova
kryta dvěma klenáky z obvodové zdu - K3
pv
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415

0

441

0

998

0

999

0
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