Budyně nad Ohří
Identifikační údaje
Lokalita

Budyně nad Ohří

Obec

Budyně nad Ohří

Okres

Litoměřice

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Vrbka u Roudníčku, kód: 741817

GPS souřadnice

50° 23' 49.7''
14° 8' 5.9''

Hist. název

Budin an der Eger

Výměra

2 910 m²

Vlastnictví

Židovská obec

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Budyně nad Ohří má bohatou minulost. Ve městě se nachází původně vodní gotický hrad, který byl ve středověku majetkem
Zajíců. Zachovala se z něho do dneška jen část, která byla přestavěna do renesanční podoby.
Počet obyvatel v roce 1930 - 1.554
Počet obyvatel v roce 2011 - 1.332
Židovská komunita
Nejstarší židovské osídlení Budyně nad Ohří je doloženo od první poloviny 16. století. V roce 1638 čítala místní komunita 11
rodin, v roce 1724 již 22 rodin (104 osob), v roce 1783 celkem 34 rodin, v roce 1880 se jednalo o 113 osob a v roce 1930 (při
sčítání lidu) o 39 osob.
Ve městě existovalo ghetto, které se nacházelo severně od náměstí. Založeno bylo již v 16. století a dodnes se dochovala
část domů v přestavbách. Asi 200 metrů od náměstí se v Ostrovní ulici nachází synagoga. Původně dřevěná synagoga byla v
první polovině 19. století přestavěna ve zděnou pozdně klasicistní budovu s pozdně rokokovým průčelím. Činná byla do
druhé světové války, dnes slouží jako skladiště a je kulturní památkou.
Židovský hřbitov
Židovské hřbitovy v Budyni existovaly dva. Starý hřbitov se nacházel u městských hradeb při severozápadní baště. V roce
1787 byl uzavřen a postupně zlikvidován. Novější hřbitov se nachází asi kilometr jihovýchodně od centra Budyně uprostřed
polí. Pochází z roku 1785, čítá zhruba 200 náhrobků a jeho součástí je novorománská obřadní síň. Hřbitov ohrazuje obvodová
zeď a je uzamčen. V roce 2002 započala jeho rekonstrukce.
Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, webové stránky obce/města, Katastrální úřad
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