BYŠICE
Povinností každého člověka je rozeznat
dobro a zlo, správné a nesprávné,
spravedlivé a nespravedlivé.
„Proč jsem tu? Když mi byla nabídnuta možnost
zapojit se do práce na tomto projektu, představovala
jsem si jednoduchou věc. Najít osoby, které chodily
k nám do školy a ve druhé světové válce byly zavřeny
do koncentračních táborů. Ale po čase jsem zjistila, že
to není tak, jak jsem si na počátku představovala.
Získala jsem spoustu zajímavých zkušeností, poznala nové lidí. Naučila jsem se pracovat s třídními výkazy
a Terezínskou pamětní knihou, kronikami. Navštívila jsem mnoho míst, z nichž nejzajímavější byl asi
Terezín. Zde jsme viděli prostory, ve kterých lidé žili.
Nebylo to zrovna příjemné. Neumím si představit, že
bych takto žila. Velkou zkušeností bylo také mluvit
s pamětníky, v životě jsem nic takového nedělala.
Strašně mě bavilo natáčení našeho lmu. Nejdříve
jsem byla nervózní, ale nakonec to bylo super – určitě
bych si to zopakovala ještě jednou.
Na konci jsme dávali dohromady ze všech našich
zjištění informace o našich dětech. Myslím si, že mi
přirostly k srdci, i když jsem je neznala. Nezapomenu jejich jména. Obzvlášť Anny Steindlerové, kterou
jsem měla tak trochu na starosti. A když si pustím lm,
který jsme natáčeli, anebo budu prohlížet fotky, vždy
si vzpomenu na chvíle prožité s tímto projektem.“
Michaela Vtelenská
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BYŠICE
Židé v Byšicích

Byšická škola, 30. léta 20. století*

Náměstí v Byšicích, 30. léta 20. století*

Obec Byšice se nachází ve Středočeském kraji, 8 km
jihovýchodně od okresního města Mělníka. Poprvé se
Byšice připomínají k roku 1321, městečkem byly asi
od 15. století. Památkami obce jsou kostel sv. Jana
Křtitele (1690 – 1693), zámek (v podobě z doby kolem
roku 1700) a židovský hřbitov se 197 náhrobky, který
se rozkládá severně od náměstí. Založen byl na počátku 17. století, jak dokládá smlouva z roku 1607 mezi
Židem Davidem a byšickou obcí, na jejímž základě
vznikla v Byšicích „zahrada židovská“. Prameny však
hovoří o tomto muži dříve. Podle trhové smlouvy
z roku 1595 koupil v Byšicích dům, což představuje
první doklad o zdejším židovském osídlení. Předpokládá se existence modlitebny v Byšicích, její lokalizaci
však neznáme, obdobně nemáme ani dostatek informací o zdejší náboženské obci.
Do byšické školy chodili žáci a žákyně nejen
ze samotných Byšic, ale i z okolních obcí, např.
z Čečelic, Liblic, Hostína, Krp, Mělnického Vtelna,
Řepína. Mezi nimi byly i děti židovského původu, což
ony samy neodlišovaly, a to až do doby uplatňování
norimberských zákonů. Ty vydělily šest žáků a žákyň,
kteří docházeli do školy v obci, a rozhodly také
o násilném ukončení jejich života. Všichni byli zařazeni
do transportu Cl, jímž odjeli 13. ledna 1943 z Mladé
Boleslavi do Terezína, a následně 20. ledna 1943
do transportu Cq do Auschwitzu.

Otázky:
– Co motivovalo žáky z Byšic, aby se zapojili do projektu Zmizelí sousedé?
– Jak probíhalo pátrání po židovských žácích byšické školy? Jaké materiály měli členové
byšické skupiny k dispozici?
– Odkud pocházeli židovští žáci, kteří navštěvovali byšickou školu? Podle čeho dokázali
určit dnešní badatelé jejich židovský původ?
– Jak tito žáci žili před válkou?
– Jaké byly osudy židovských žáků byšické školy a jejich rodin po okupaci?

*SOA Praha – SOkA Mělník

BYŠICE
Nápis na náhrobku
Zde leží Abraham Beer ben Katz, jeho památka budiž
připomenuta. Zemřel v dobrém jménu v mar chešvan
roku 1820. Byl mužem, jenž činil dobré skutky, které
mu budou odplaceny, činil a následoval její micvy. Po
všechny dny nezištně přiváděl potřebné hosty, jak chudé, tak i bohaté. Dával milodary chudým a opuštěným,
proto budiž jeho duše zapsána do svazku živých.
(překlad Zuzana Tlášková)

„Aby se ‚byšičtí zmizelí sousedé‘ stali objevenými,
museli jsme se vydat na pátrání – podobně jako japonské děti v knížce Hanin kufřík. Náš postup byl následovný.
Archiv naší školy dosud obsahuje prvorepublikové
třídní výkazy i kroniku psanou od roku 1940. Tady
jsme začínali. U šesti jmen dětí jsme ve výkazech našli
v kolonce vyznání: izraelské. Z těchto knih jsme vstoupili hned do další, a to do Terezínské pamětní knihy,
v níž jsme zjistili, že žádné z našich dětí nepřežilo. Jak
je přiblížit? Prostřednictvím regionálního a místního
tisku, obecních úřadů a internetu jsme oslovili veřejnost, abychom našli pamětníky – spolužáky a kamarády,
zamířili jsme do mělnického archivu, abychom našli
další prameny, navázali jsme spolupráci s mělnickým
gymnáziem, které se tématem již dříve zabývalo. Vydali
jsme se na cesty – na židovský hřbitov, který je jasným
dokladem židovské přítomnosti v naší obci, dále
do míst, kde naše děti bydlely, do Mladé Boleslavi,
odkud byl vypraven transport Židů z Mělnicka do Terezína, do Prahy židovské – včetně Pinkasovy synagogy,
kde jsou na jejích stěnách jména i ‚našich‘ obětí,
a samozřejmě také do Terezína. Naše děti a jejich
rodiny po desetiletích ožily, vrátily se zpět do naší školy,
obce. Natočili jsme o nich (i o naší cestě za nimi) lm,
který jsme v Byšicích promítli, vydali jsme materiál. To
je náš příspěvek k dějinám obce a školy vedený snahou,
aby se nezapomnělo na nespravedlnost a zlo, a zároveň
se jedná o výzvu, aby k dalším nedocházelo.“

Byšický židovský hřbitov, 2009

Mgr. Renata Špačková
První doklad o židovském osídlení v Byšicích
– trhová smlouva mezi Židem Davidem
a byšickou obcí o kopi domu, 1595*

*SOA v Litoměřicích – pracoviště Žitnice

BYŠICE
„Proč jsem začal chodit na projekt Zmizelí sousedé? Dodnes to s jistotou nevím. Možná je to můj
zájem o historii, a to zvláště o 2. světovou válku.
Když nad tím opravdu zapřemýšlím, tak se mi ani
nechce věřit, kolik lidských životů bylo v koncentračních a vyhlazovacích táborech promarněno.
Kolik lidí bylo bezohledně zabito. Byli zabiti beze cti
a mnohdy i morálně poníženi. Smrt čeká každého,
to je jistý fakt, ale podle mého, pokud já bych měl
umřít, bylo by to se ctí a hrdý sám na sebe. Zemřít
v koncentračním táboře, svlečený a nahnán
do komory s ostatními jako stádo ovcí je odstrašující
příklad lidské neúcty k druhému člověku.
Je pro mě poctou o těchto lidech něco zjišťovat.
A věnovat se jejich památce, životu, který měl být
ztracen a dočista zapomenut. Určitě si tito lidé
zaslouží více než jen moji, vlastně naši pozornost.
Ale já si myslím, že dělám to, co je v mých silách,
i když do historie již nezasáhnu.“
Jan Přibyl

Stránka ze školní kroniky z roku 1940

„Někomu je jedno, co se stalo, ale nás to zajímá.
Nezajímáme se jen o sebe, ale i o někoho jiného.
– Bavila mě práce v terénu. Např. když jsme zjišťovali různé údaje na židovském hřbitově v Byšicích.“
Zuzana Rajmanová
„Pracovali jsme jako kolektiv (což ve třídě moc
neumíme) a něco jsme dokázali – za naším úsilím je
konkrétní výsledek.“
Kateřina Knoblochová
„Pro mě byly důležité výlety. Byli jsme všichni
pohromadě, zažili jsme spoustu věcí.“
Petra Manželová
„Učili jsme se překonávat sami sebe – tedy obrovskou trému před kamerou.“
Lucie Ducháčková

Evidenční karta Olgy Mehlové
(SOA Praha – SOkA Mělník)

BYŠICE
Anna Steindlerová
Anna Steindlerová se narodila 29. ledna 1925
v Kovářově. V Čečelicích, v domě čp. 113, rodina
bydlela od roku 1932. Tatínek Ludvík byl obchodníkem s dobytkem, maminka Milada byla v domácnosti, obstarávala hospodářství. Ve svých šesti letech
Anna nastoupila do obecné školy v rodné obci, do
byšické měšťanské školy začala chodit 3. září 1937.
Dodnes žije ve vzpomínkách spolužaček a v památníku jedné z nich. Podle nich byla tichá, až odstrkovaná. Učila se dobře, ovšem s jednou výjimkou,
kterou představoval tělocvik. Řadu domácích povinností plnila se svou čečelickou kamarádkou Hanou,
s níž sdílela i holčičí starosti. Ta také uvedla, že Anně
bylo místními fašisty znemožněno jít na ples. Ve
třídních výkazech má Anna uvedeno náboženství
izraelitské, ale ti, kteří rodinu znali, nevnímali žádné
odlišnosti ve způsobu života Steindlerovy rodiny.
Nicméně původ byl podle norimberských zákonů
jasně denovaný.
Rodiče Anny a Josefa
Ludvík Steindler
(29. 1. 1897 20. 1. 1943)
Milada Steindlerová
(8. 8. 1904 20. 1. 1943)

Společné školní foto – výuka vaření *

Josef Steindler
Josef Steindler byl mladším bratrem Anny, narozeným 18. prosince 1926. V třídním výkazu je u něj
uvedena poznámka: „V důsledku výnosu ministerstva
školství a národní osvěty ze 7. 8. 1940 přestává být
1. zářím 1940 žákem zdejší školy (Žid).“

*soukromý archiv Libuše Richterové

BYŠICE
Felix Wertheimer
Felix Wertheimer se narodil 8. října 1924
v Chrudimi. Do Byšic se jeho rodina přestěhovala
v roce 1926 a hned na počátku následujícího roku
se stal jeho otec, dr. Bedřich Wertheimer, ředitelem
rmy Gráf, tedy dnešní Vitany. Rodina bydlela
v domě čp. 266 v areálu rmy. Do byšické obecné
školy začal Felix chodit v září roku 1930 a o pět let
později do zdejší měšťanské školy. Svůj šestý rok
školní docházky však zde nedokončil, neboť přestoupil na mělnické gymnázium, kam následoval svého
o rok a půl staršího bratra Jindřicha. Školu museli
opustit pro židovský původ v roce 1940. Tehdy již byl
zbaven jejich tatínek místa ředitele, což se stalo
17. března 1939, tedy okamžitě po vzniku protektorátu Čechy a Morava. Rodina se následně odstěhovala
do nedalekých Přívor, do domu čp. 48, který patřil
židovské rodině Weilů. Odsud odešli Felix a Jindřich
spolu s rodiči Růženou a Bedřichem na svou poslední
cestu. Jejich jména jsou zaznamenána v Přívorech na
pomníku věnovaném obětem války, nad nímž se tyčí
socha T. G. Masaryka.

Růžena Wertheimerová Dr. Bedřich Wertheimer
(14.1.1896 - 20.1.1943) (12. 5. 1883 - 20. 1. 1943)

Pomník věnovaný obětem války v Přivorech
se jmény obětí první
a druhé světové války,
včetně židovských.

Jindřich Wertheimer
(2. 3. 1923 – 20. 1. 1943)

BYŠICE
Emil Sladkus
Emil Sladkus se narodil 23. července 1923
v Košátkách. Do obecné školy začal chodit v Lobkovicích 1. září 1929. Potom přešel na školu měštanskou, přičemž do té byšické nastoupil 5. března
1936. Prospěch neměl moc dobrý, snad jenom
tělesná výchova patřila k jeho oblíbenějším. Jeho
tatínek se jmenoval Leopold a pracoval jako obchodník. Syn i otec byli izraelitského vyznání, maminka
Anna byla vyznání římskokatolického. Žili v Krpech
čp. 25. Podle kroniky obce Krpy se Anna za okupace
dala jakoby rozvést, i když nadále žili ve společné
domácnosti, a to až do její smrti. V kronice je též
uvedeno, že jejich domek byl „chatrný“, a proto
ho museli zbořit. Nový domek však Leopoldovi
nedovolily dokončit nanční problémy, a proto se
přestěhoval do čísla popisného 38, dnes již neexistujícího. Naopak maličký domek, s jehož počátky jsou
Sladkusovi spojeni, v Krpech dodnes stojí.

Olga Mehlová
Olga Mehlová se narodila 17. května 1925. Žila
v Byšicích v domě čp. 246 se svou maminkou Kamilou a tatínkem Danielem. Maminka pracovala
v domácnosti a tatínek byl obchodní cestující, který
ale zemřel v průběhu školního roku 1936/1937.
Olga chodila do školy v Byšicích. Do obecné nastoupila na počátku září 1931, do měšťanské o pět let
později. Známky měla docela dobré. Největší problém pro ni představovaly počty, nejlépe se asi cítila
v hodinách zpěvu. Dostávala i nějaké poznámky,
jako např. ,,často vyrušuje“ nebo ,,chová se drze“,
„když je napomínána, tak se tomu směje“. Její spolužáci na ni vzpomínají v dobrém. Říkají o ní, že to
byla krásná holka s černými kudrnatými vlasy.
Před nástupem do transportu žila v Řepíně čp. 104.

Hana Hermannová
Hana Hermannová, narozená 14. ledna 1930
v Praze, se jakoby jenom mihla naší školou. Chodila
do ní krátce, v měsíci září a říjnu roku 1939.
Ze záznamů ve třídním výkazu vyplývá, že bydlela
v Byšicích v domě čp. 21 u obchodníka Viléma
Košeráka. Jejich životní pouť skončila shodně.

BYŠICE
Příbuzní žáků byšické školy.

Kamila Mehlová
(7. 7. 1896 - 20. 1. 1943)

Leopold Sladkus
(21. 3. 1889 - 20. 1. 1943)

Vilém Košerák
(7. 3. 1869 - 20. 1. 1943)

