Synagoga (expozice), Nová Cerekev
Popis:
Synagoga v Nové Cerekvi patří bezesporu k nejzajímavějším židovským stavbám na Vysočině.
Vystavěl ji Štěpán Walser v roce 1855 na místě starší dřevěné stavby v novorománském stylu s
maurskými prvky. Její fasáda je zdobena zajímavými dekory, dvě široké rizalitové věže po stranách
vstupu jsou ozvláštněny pevnostními motivy cimbuří a falešných střílen. Po kompletní rekonstrukci
byla synagoga v roce 2014 zpřístupněna veřejnosti. Na návštěvníky čeká stálá expozice
„Architektura synagog v českých zemích“.
Podrobný popis:
Mohutnou jednolodní stavbu s pětibokou východní apsidou s odstupňovaným štítem a dvěma
věžemi v průčelí vystavěl Štěpán Walser, bratr majitele nedalekého panství v Čížkově. Jako
dekoraci zvolil maurské prvky a nechal se inspirovat asyrsko-babylónskou architekturou. Boky
chrámové lodi mají podobu dvou řad arkád nad sebou. Na galerii je možné vstoupit po točitých
schodech, které pokračují v pravé věži až na půdu. Okna osvětlující vnitřek chrámu jsou půlkruhově
zakončená, v patře má vždy jedno větší okno dvě menší po stranách. Zachovaly se také zbytky
portálového oltáře se schránkou na tóru i kamenné desky desatera.
Synagoga byla opravována v roce 1905 i v roce 1933. Bohoslužby se zde konaly až do 30. let 20.
století. Během 2. světové války ale začala její devastace, německá armáda tehdy zlikvidovala vnitřní
zařízení. Po odsunu místních Židů do koncentračního tábora roku 1942 bylo do synagogy
nastěhováno vybavení obecné a měšťanské školy. Od roku 1964 využívaly tento prostor Spojené
kartáčovny Pelhřimov jako sklad surovin. Plzeňská židovská náboženská obec tehdy stavbu prodala
státu za symbolickou cenu. V roce 1998 získala synagogu pražská židovská obec a započala s její
náročnou celkovou rekonstrukcí.
Od roku 2005 byl zaveden elektrický proud, vytvořena nová okna s ornamentálními barevnými skly a
proběhly i další opravy, díky kterým může být stavba využívána. Staré stěny synagogy tak dnes žijí
bohatým kulturním programem.
Region: Pelhřimovsko
Město: Nová Cerekev
URL: http://www.novacerekev.cz/synagoga-v-nove-cerekvi/ds-3857/p1=6023
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°25'5.849"N, 15°7'8.532"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.4182914,15.1190367&z=12
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