
Textové přílohy

V Novém Rousínově 1. února 1919

Ministru vnitra v Praze.

Přežilým anachronismem nynější  doby jsou dosud existující  četné židovské obce na 

Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci země.

Mezi jinými jest i náš městys Nový Rousínov stižen dosavad takovou obcí židovskou, 

spravovanou vlastním zastupitelstvem a vydržující svou německou školu, kterou dodnes 

navštěvují  ještě  české  děti.  Tato  židovská  obec,  ačkoliv  politicky samostatná,  nemá 

vlastního katastru a nevyhovuje tudíž §1 prozat. zákona o obecním zřízení z r. 1849, tak 

že cesty a veřejná místa opravovati sluší naší obci křesťanské. Židovská obec není také 

nějak teritoriálně ohraničena, neboť domy křesťanské obce v několika místech v řadě se 

střídají s domy obce židovské, ba tak daleko promísení jde, že jeden dům „Občanská 

záložna“ částí jedné světnice patří do obce židovské a druhou částí téže světnice do obce 

křesťanské.

Následkem toho, že židovská obec nemá svého katastru, jsou tu velice četné domky, 

které nemají dvorů a poněvadž není v židovské obci žádné kanalizace, nemají tyto doma 

žádných záchodů a kbelíky pro tělesnou potřebu se nalézají ve sklepech, na půdě, ba 

i ve  skříních  a  obsah  se  obyčejně  vylévá  prostě  na  ulici  v době,  kdy  toho  nikdo 

nepozoruje,  obyčejně  ráno  nebo  večer.  Následkem  toho  není  možno  ani  mluviti 

o nějakém zdravotním opatření a v čas nějaké epidemie hrozí naší obci z této příčiny 

největší nebezpečenství.

Již  dávno  před  válkou  a  opětně  ve  válce  bylo  na  tyto  nepřístojnosti  poukazováno 

a úřední lékaři měli často příležitost zhroziti se těchto poměrů, ale dosud se v této věci 

ničeho neučinilo právě proto, že obec židovská nechce kanalizovati, nemajíc pozemků 

a uvalujíc kanalizaci za povinnost obci naší, jíž pozemky náležejí. Naše obec již dávno 

povolila zříditi kanalizaci na svých pozemcích.

V r. 1905 postavila naše obec novou školní budovu pro obecnou a měšťanské školy 

s velikým nákladem a finančně se zakrvácela,  uvalivší  na sebe dluh 300.000 Kč na 

postavení školy.  Do školy této chodí i děti z obce židovské, jež je obydlena z veliké 

části lidem české národnosti (80 %). Poněvadž v židovské obci je jen škola německá, 

nemohli jsme od dětí požadovati školného, aby nebyly vháněny do školy německé.



Když  pak  převratem  říjnovým tato  obava  pominula,  není  možno  se  dohodnouti  se 

správou obce židovské o přiměřený plat na tuto naši školu, a přece nelze dětí českých 

z obce židovské odmítati  nebo žádati,  aby si postavili  svoji českou školu. (Německá 

škola absolutně nevyhovuje a není ji možno proměniti v českou školu). Rovněž i co se 

týká pokračovacích škol průmyslových přináší naše obec jenom oběti a občané židovské 

obce užívají zdarma dobrodiné.

Jinou škodou na poli finančním je nestejná výše pivní daně obecní. Občané židovské 

obce neplatí pivního krejcaru a platí jen 40% obecní přirážku, kdežto občané naší obce 

kromě  pivního  krejcaru  přispívají  ještě  240  %  obecních  přirážek.  Tím  ovšem 

znemožněna je konkurence,  neboť živnostník obce židovské může laciněji  prodávati 

s výdělkem, kdežto živnostník z obce křesťanské nemůže bez vlastní ztráty ceny svých 

výrobků snížiti tak, aby mohl úspěšně konkurovati s živnostníky z obce židovské. Tím 

obchod a zvláště živnosti hostinské v obci židovské stávají se finančně silnějšími a tudíž 

poplatnějšími,  kdežto  u našich  je  tomu naopak,  čímž  klesá  jejich  daňová schopnost 

a naše obec je tím finančně poškozována.

Také služba policejní se stává někdy nemožnou, neboť výtržník, který je stíhán našim 

strážníkem, uchýlili se do židovské putyky, ušel pravomoci naší policie a nachází se ve 

skutečném asylu,  kde  na  něho nemá naše  stráž  práva.  Ale  naopak  také,  stane-li  se 

výtržnost v některém domě židovském, vystrčí se výtržník na ulici a už je v jiné obci 

a obec židovská se hned domáhá naší stráže, aby vykonala povinnost, kterou vlastně 

vykonati  měla  sama.  Ba za války byla  naše obec  donucena hejtmanstvím,  aby dala 

hlídati židovské domy.

Ale i v jiných oborech je naše obec zkrácena, neboť máme společnou porážku, poštu, 

telefon veskrz v naší obci a židovská obec buď ničím nebo jen částkou nepatrnou na 

vydání přispívá.

Také v oboru národním je obec židovská vždy nebezpečím. Uvádíme jenom to, když 

např. odepřela četnictvu německá potvrzení a žádala česká, obešli četníci tuto žádost 

tím, že si dali vše potvrzovati obcí židovskou, ovšem německy.

Je sice pravda, že nyní je dosazena správa obce židovsko-česká, ale to se stalo hlavně na 

nátlak z naší obce, neboť občané z židovské obce dosud se nemohou vymaniti z poroby, 

ve  které  dosud  žili  a  není  dosud  odstraněno  nebezpečí,  že  Židé  pozbudou  strachu 

a znovu se dostanou do správy obce, majíce stále dosti peněz a vlivu.

Židé,  kteří  až  do  poslední  doby  byli  ve  správě  obecní,  pracovali  ruku  v ruce 

s náboženskou židovskou obcí,  a  to  způsobem takovým,  že  politická  obec  židovská 



nemá  dnes  ani  jediné  veřejné  budovy,  i  dům,  ve  kterém  je  radnice,  patří  obci 

náboženské, ba také i nábytek, i židle a skříně jsou majetkem obce náboženské.

Jsou mnohé věci, o kterých je známo, že patřívávaly kdysi obci politické a nyní jsou 

způsobem nevysvětlitelným majetkem obce náboženské.

Aniž bychom se dotýkali poctivosti a cti nynějších správců obce židovské, jest naším 

pevným přesvědčením, že nejsou dosti pevní, aby zpět dobyli majetku, který kdysi obci 

politické náležel a že také nemají dostatek energie, aby se zasadili  o brzké uzavření 

docela zbytečné židovsko-německé školy.

Že  z důvodů  technických  a  administrativních  není  možno  obce  rozlišovati,  svědčí 

nejlépe  to,  že  v době  války  byly  obě  obce  v záležitostech  aprovizačních  spojeny 

a veškeru práci s tím spojenou vykonávala obec naše.

I prosíme z důvodu technických, zdravotních, bezpečnostních i národních, aby zákonem 

bylo  provedeno  zrušení  obce  židovské  v Novém Rousínově  a  nařízeno  její  splynutí 

s obcí křesťanskou Nového Rousínova, pol. okres Vyškov.
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