
KADAŇ - MAŠŤOV

Mašťov je malá obec na rozhraní okresů Cho-
mutov, Louny a Karlovy Vary. Bydlím v Radoni-
cích, ale základní školu jsem navštěvoval 
v Mašťově. A nyní chodím do gymnázia v Kadani. 
Na všech třech místech jsem našel stopy po holo-
caustu. O některých stopách chci nyní vyprávět. 

V Mašťově jsme se školou často chodili na vy-
cházky do zámeckého parku, ke hradbám maš-
tovského hradu, ke kapli Mladotů ze Solopysk 
a na další zajímavá místa. 

Někdy jsme se dostali i na starý židovský hřbi-
tov. Je za městečkem na takové dlouhé stráni 
za potokem. Kolem dokola je kamenná zeď. 
Až do loňského roku byl úplně zarostlý křovím, 
šípkem a dřišťálem. Křoví bylo husté a trny velké 
a ostré, že se nedalo ani projít. 

Loni nechal pan starosta Slunéčko celý hřbitov 
vyčistit. Staré křoviny vyřezali a spálili, klacky 
a smetí uklidili. Pod tím se objevily náhrob-
ky. Některé jsou asi velmi staré, protože jejich 
povrch je zdrsněný a vymletý od větru a nápisy 
jsou skoro nečitelné. 

Když jsem se dozvěděl o projektu Holocaust 
a Zmizelí sousedé, rozhodl jsem se, že se o pa-
mátkách po židovských obyvatelích Mašťova 
a okolí musím dozvědět více. A že bych mohl 
zaznamenat alespoň některý z osudů lidí, kteří 
zde žili a na vlastní kůži zakusili hrůzy války, raso-
vé nenávisti, vraždění a holocaustu. Příběhům 
jsem dal název Svědectví.
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Otázky:

– Které z pěti Fantlových dětí přežilo holocaust?
– Jaký je příběh Anny Fantlové ze svatební fotograe?

– Jaký byl osud mašťovského hřbitova za války?
– Anna Fantlová pochází z česko-německé rodiny. Proč měla být odsunuta jako
Němka?

První svědectví: Osud staré synagogy

Naší obcí protéká potok Dubá. Na levé straně stávala tři stavení: židovská škola, modlitebna 
(synagoga) a jeden obytný dům. Ještě na plánku Mašťova z roku 1901 jsou zakreslena (Jud. Schu-
le, Jud. Tempel, Goldhahn). Po obsazení pohraničí hitlerovským Německem na podzim 1938 
zaútočili nacisté nejdříve na Židy. V noci z 9. na 10. listopad 1938, které se říká „křišťálová noc“, 
zapálili nacisté nebo jinak zničili mnoho synagog, rozbíjeli okna židovských bytů a ničili obchody. 
Proto se té noci tak říká, že prý řinčelo rozbité sklo. 

V Mašťově synagogu nezapálili. Snad ji zachránilo to, že stála blízko domů na náměstí a že by 
na ně oheň mohl přeskočit. Místní nacisté se spokojili s tím, že rozbili a vyházeli zařízení a budo-
vu zavřeli. Židům zakázali vstup, pak volný pohyb a nakonec je poslali na nucené práce a do kon-
centračních lágrů. Mašťovskou synagogu dostal místní truhlář Burger a zřídil si v ní dílnu. Po válce 
už nebyla obnovena, sloužila nadále jako dílna a sklad a někdy kolem roku 1960 ji jako nepotřeb-
nou zbourali. Na místě, kde židovská škola a modlitebna stávaly, není dnes po nich ani památky.
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Druhé svědectví: Starý židovský hřbitov

V kníze Jiřího Fiedlera Židovské památky v Čechách 
a na Moravě se píše: „Mašťov (Maschau), městečko 
8 km JZZ, poslední synagoga z r. 1830 zbořena 
po r. 1960, zbytky dvou židovských ulic, zbytky hřbito-
va údajně z 15. století, zdevastovaného nacisty, asi 50 
náhrobků r. 1982 převezeno do muzea v Teplicích.“ 

Židovských hřbitovů a synagog bylo v našem kraji 
mnohem víc. Loni jsme navštívili např. synagogu v Žatci, 
víme o ghettu v Širokých Třebčicích, kolem kterého čas-
to projíždíme. V knize J. Fiedlera se píše také o památ-
kách v Podbořanech, Kryrech, v Podbořanském Rohozci. 
Z některých hřbitovů nezůstalo skoro nic. Některé vsi 
v Doupovských horách, kde byla židovská obec, už dnes 
ani neexistují. Byly zničeny ve vojenském výcvikovém 
prostoru. To postihlo třeba Žďár (Saar) nedaleko naší 
obce, kde byla židovská čtvrt’ s modlitebnou snad už 
z 18. století.

Náš mašťovský hřbitov byl stejně jako všechny židovské 
památky v okolí zavřen a zničen po příchodu nacistů 
v roce 1938, když obsadili pohraničí Československa. 
V Mašťově prý mnoho náhrobků povalili, ty nejcennější 
odvezli a všechny židovské obyvatele pronásledovali podle svých nacistických zákonů. 

V archivu obce a v kronice je krátká zpráva, že advokáti Wilhelm Kreisin a Karl Strunz podali Lan-
drátu Podbořany 15. 7. 1940 hlášení, že v Mašťově působila před válkou židovská obec. Podbořanský 
úřad nařídil dopisem z 21. 8. 1942, aby byl židovský hřbitov srovnán se zemí a náhrobní kameny aby 
byly uloženy na určené místo. 

Po válce se o hřbitov nikdo moc nestaral. Pomalu zarůstal křovím. Jeden čas sem prý zavírali na noc 
pasoucí se dobytek. Co nezarostlo trávou, to vandalsky rozbili někteří lidé. Roku 1984 se nedaleko 
od nás natáčel česko-americký lm, příběh židovské dívky z Haliče, která se vydávala za chlapce, aby 
mohla studovat. Pro scénu z židovského hřbitova si lmaři vypůjčili několik náhrobků právě z Mašťo-
va. Slíbili, že po natáčení všechno zase vrátí na původní místo, ale staré náhrobky se do Mašťova už 
nevrátily. Pan Fiedler píše, že jsou uloženy v Krajském muzeu v Teplicích, ale jak jsme zjistili, není to 
pravda. Náhrobky jsou složeny u zdi hřbitova v Teplicích a dolní část hřbitova v Mašťově je prázdná. 

Jak hřbitov vypadá? Měřením jsem zjistil, že je velký asi 100 krát 50 metrů. Táhne se směrem 
od jihu a stoupá k severu, brána je v dolním jihovýchodním rohu. Zeď je z čediče, kterého je tady 
všude na polích plno, protože Doupovské hory jsou sopečného původu. 

Z knížky jsem se dozvěděl, jaké tvary mají židovské náhrobky, kterým se říká stély, a co na nich bývá 
vyobrazeno. Našel jsem tam několikrát motiv rukou. Jsou to žehnající ruce kohanitů. Ti nesměli 
za života vstupovat na hřbitov bránou, ale měli malou zvláštní branku. Je to možné, protože v horní 
části zdi je na několika místech otvor. Také jsou tam pozůstatky zdi márnice.

V horní části hřbitova jsou jen nápisy v hebrejštině, ve střední jsou dvojjazyčné (hebrejsky a němec-
ky), úplně dole jsou už jen německé nápisy. Všechno jsme změřili a nakreslil jsem plánek.

Nesmím zapomenout, že úplně na začátku, když jsme přišli na hřbitov, položil jsem na jeden náhro-
bek kamínek. To je starý židovský zvyk, že místo květin přinášejí lidé na hrob kamínek.
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Třetí svědectví: Richard, jediný z rodiny, který se vrátil domů

Už asi nikdo nedá dohromady přesný seznam židovských oby-
vatel Mašťova, kteří tu žili před válkou. Některé informace jsem 
dostal od pana Kytla a tomu je napsala paní Edith Enzianová. 
Další podrobnosti prý řekl pan Erhard Weiss, který často přijíždí 
na návštěvu do Mašťova z Německa. A mnoho jsem se dozvěděl 
od paní Anny Fantlové. 

Všichni vzpomínají, že v Mašťově žil před válkou pan Neu-
mann. Snad se jmenoval Franz nebo Josef, v tom se nemohou 
shodnout. Tomu prý se podařilo ujet ještě před válkou do Pales-
tiny a snad přežil. 

V domě čp. 94 bydlel pan Otto Fischer a snad na začátku války 
měl před svatbou s Wilmou. Oba byli posláni do koncentráku. 
Pan Otto ho nepřežil. Paní Wilma přežila koncentrák, po válce 
se provdala za Leo Holzara. Poznali se spolu prý v Terezíně. 

Také paní Hellerová nepřežila válku a vraždění Židů. Pamětníci 
vyprávějí, že když místní Němci nahnali maštovské Židy ke kašně 

na náměstí, tak jeden z nich jí prý vrážel do zadku žerď československé vlajky. 
Dále zde bydlel pan Bruno Lóbl a jeho sestra Ella, které se říkalo Mitzi. Podařilo se jim odjet 

těsně před válkou do Anglie a tak unikli pronásledování a jisté smrti. Lóblovi jezdí do Mašťova 
dodnes, navštěvují paní Fantlovou a vždy zajdou i na hřbitov, kde mají své předky. 

Osudy dvou mašťovských židovských dívek nebo žen jsou dodnes zahaleny tajemstvím. Doslova 
zmizely. Esel Hirschová byla prý velmi chudá. Vypráví se, že když Němci začali Židy shromažďo-
vat na maštovském náměstí, sebrala se a odešla z domu přes pole a louky někam pryč. Už ji nikdy 
nikdo neviděl a neslyšel o ní. Podobný je i osud Jelly Iserové. Víme jen, že rodina toho jména 
bydlela v domě čp. 54 a patřila k starým mašťovským usedlíkům. Jak a kde Jelly skončila, nikdo 
neví. Zmizela ve víru války. 

O osudu Gabriely Löwy se dochovala písemná zpráva i v kronice. Z ní se dozvídáme, že její 
majetek a dům čp. 188 byly zabaveny 4. 3. 1943. 

Na mnohá jména si po letech nikdo nemůže vzpomenout. A přece zde žilo mnoho dalších 
židovských rodin, které zmizely nebo se dodnes hledají. Zmizelí sousedé. 

V domku nedaleko synagogy v čp. 134 žila rodina Fantlových. Stál pod zámkem nedaleko 
Zámecké uličky. Rodiče Heinrich a Julie Fantlovi měli pět dětí: Richarda, Ernsta, Josefa, Helenu 
a Friedu. Všechny členy rodiny potkal stejný osud jako ostatní Židy. Nejdříve je nacisté vyhnali 
z Mašťova, pak rodina prošla Terezínem a potom přišly koncentrační tábory Mauthausen a Osvě-
tim. Oba rodiče zahynuli v jeho plynových komorách. Osud děvčat není znám. 

Z rodiny přežil a do Mašťova se z rodiny vrátil jediný – Richard. Přežil koncentráky, jak sám 
později vzpomínal, jenom díky tomu, že jezdil v lágru s koníkem, se kterým se dělil o oves. V létě 
roku 1945 se vrátil do rodného Mašťova s podlomeným zdravím. Bylo mu 26 let. Z šesti let kon-
centráku, zimy a hladu, si přinesl pokročilou tuberkulózu. 

Původní Fantlův domek pod zámkem se nezachoval. Za války se do něj nastěhovala německá 
rodina odněkud z východu a při nešťastné události spadla jejich malá holčička z okna a zabila se. 
Německá rodina dům opustila, zůstal dlouho prázdný a pak ho lidé rozebrali, až zmizel docela.
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Čtvrté svědectví: Fotografie z roku 1946

Dne 6. července 1946 se na maštovském náměstí konala slavnost k uctění upálení Mistra Jana 
Husa. Z té doby je fotograe pochodujících československých vojáků, kteří v Mašťově sloužili 
a měli na zámku posádku. 

Pochodující jednotku vedl Bene Davidovič, Žid z Podkarpatské Rusi. Byl asi stejně starý jako 
pan Fantl. Narodil se asi roku 1919 v obci Kalinka. Pocházel z chudé rodiny a dostal se jako kočí 
do služby k rodině své budoucí manželky. Pak přišel rok 1938. Podkarpatskou Rus, která patřila 
Československu, zabrali Maďaři a Bene musel narukovat do maďarské armády.

Často vzpomínal, kolik museli snášet nadávek a ponižování, jak měli špatné oblečení a málo 
jídla. Maďarští důstojníci chodili v kožiších, oni ve starých uniformách, často promočení a pro-
chladlí. Celou dobu myslel na útěk a přeběhnutí na sovětskou stranu. To se mu nakonec podařilo, 
ale byl zklamán. Znovu lágr a hlad. Úplně vysílenému mu pomohl židovský lékař a zachránil mu 
zdraví. Právě v té době se dozvěděl, že se zakládá československá jednotka v SSSR. Přihlásil se. 
Dostal uniformu, ale neměli pro něj boty, protože měl příliš velikou nohu. Po jednom útoku našel 
na bojišti padlého maďarského důstojníka, který měl stejnou velikost. Stáhl z něj holínky a došel 
v nich až do Mašťova. 

Jeho kamarádi z jednotky říkali, že Beno byl dobrý a statečný voják. Při jednom útoku Něm-
ci prorazili a hrozila panika. Bene prý zavelel, postavili děla a útok odrazili. Dostal za tento čin 
Válečný kříž 1939-45 a hodnost rotného.

Podle vyprávění zůstal Bene Davidovič z celé rodiny sám se svým bratrem. Rodiče a ostatní zmi-
zeli v době holocaustu. Válku ukončili v neznámém městečku jménem Mašťov na severozápadě 
Čech, kde se usadil v domě čp. 123 s bratrem Bernardem a bratrancem Cvi. Za nimi přišla Ester 
a její sourozenci. V Mašťově se potom konala svatba Bene a Ester a za svědka jim byl Richard 
Fantl. 

Všichni přežili válku, koncentráky i holocaust. Jejich osudy se však všelijak proplétaly i po válce 
a mnozí zmizeli. Bene Davidovič se s ženou na podzim 1946 přestěhoval do Kadaně a zařídil si 
autodopravu. Narodila se jim dcera Hana, ale záhy zemřela. 

Pak přišel rok 1948 a všechny změny. Zakládal se Izrael a Židé věřili, že je to země zaslíbená. 
Davidovičovi se rozhodli, že tam pojedou. Na fotograi z oslavy Mistra Jana Husa v roce 1946 je 
16 vojáků. V roce 1989 již 8 z nich nežilo. Tři po roce 1948 odešli do ciziny. Jeden do Kanady, 
jeden do USA a jeden – Bene Davidovič – do Izraele.
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Páté svědectví: Odkud přišla a kam odešla Elisabeth?

Ve starém školním výkazu radonické školy je ten-
to zápis ze školního roku 1945/46: 1. února 1946 
začala chodit do 3. třídy obecné školy v Radonicích 
Alžběta Feldmanová (Elisabeth Feldman), narozená 
6. 7. 1932 v Barkosově, okres Mukačevo, národnost 
česká, státní příslušnost čsl., náboženství židovské. 
Do 1. třídy začala chodit dne 1. 9. 1938  v Barkoso-
vě na Podkarpatské Rusi. 

U toho je poznámka: Oba rodiče zahynuli v kon-
centračním táboře Osvětim. Je sirotek. A další 
poznámka: Dne 14. 5. 1946 odjela do USA. 

Kdo bylo to děvče, které prožilo v radonické škole tři a půl měsíce života? Kdo se ho ujal? S kým 
odjelo do Ameriky? Jaké byly jeho další osudy? 

Vyptávali jsme se, jestli někdo něco neví, protože v Radonicích Židé nikdy usazení nebyli. 
Možná jsme na nějakou stopu narazili. Ve skupině židovských přistěhovalců, kteří do Mašťova 
přišli z Podkarpatské Rusi, byli prý i manželé Alex a Eliška Feldmanovi. Pamětníci vzpomínají, že 
měli malou holčičku a že se velmi brzo vystěhovali někam za hranice. Někdo říká, že do Ameriky, 
někdo, že do Izraele. Možná, že si válečného sirotka Alžbětu vzali za svou a ona někde dodnes 
žije. Bylo by jí 68 let.

Šesté svědectví: Dopisy z Tel Avivu

Bylo by to pěkné, kdyby se Elisabeth našla. Možná, že 
se ozve sama, jako se ozval pan Ariel Avriel z Tel Avivu. 
Na obecním úřadě v Mašťově byli tak hodní a dali mi 
kopii jeho dopisu ze 7. října 1999. Je psán v jidiš, ale 
naštěstí je u něho německý překlad.

Pan Avriel pátrá po své rodině, která žila před válkou 
v Mašťově. Píše, že jeho dědeček se v Mašťově narodil 
a jeho otec je v Mašťově pochován. Prosí o informace 
o rodině Hirschů. Jmenuje Aloisii, Bertu, Annu, Fani, Mar-
garetu a Ernsta. Píše, že část rodiny odešla už na začátku 
století do Vídně a že je tam pohřbena jeho babička, Ostatní členové rodiny zahynuli  během 
holocaustu. Paní Klímová, matrikářka Obecního úřadu v Mašťově, vyhledala ve starých knihách 
z roku 1890, že v obci bydlely čtyři rodiny Hirschů: v čp. 88 Aloisia Hirsch, v čp. 119 Ludevít 
Hirsch, v čp. 146 Josef Hirsch a v čp. 175 Matys Hirsch. Několik stejných jmen se nalézá na sta-
rém židovském hřbitově. 

Už 18. ledna 2000 píše Ariel Avriel obecnímu úřadu znovu. Tentokrát je dopis napsán česky. 
Píše, že Aloisia Hirsch z čp. 88 je jeho prababička, matka Ernsta Hirsche, jeho dědečka, který se 
roku 1890 v Mašťově narodil. Prosí o další informace o obyvatelích domu čp. 88. Možná, že se 
podaří dát dohromady zprávu o osudu další rodiny, která zmizela.


