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Anotace 

Haberská židovská obec nepatří mezi obce nevýznamné, avšak jak letopočtem prvního 

výskytu Židů, tj. rokem 1341, tak i osobami, které se tam vyskytovaly, upomíná na svoji 

skrytou důležitost. Narodil se zde ministr JUDr. A. Stránský, pocházel odtud obchodní rada 

vlády August G. Stránský. 

 Skrze seznamy počtů haberských židovských obyvatel můžeme shledat, že ne vždy 

byla tamější obec početná. Ze zpráv, na kterých je založena tato práce a jež se vztahují 

převážně na období 19. a 20. století, tedy období, kdy Židé již byli svobodnější ve svých 

činnostech a svém životě, je patrné, že povznesení Habrů bylo spojeno s pobýváním Židů. 

Připomeňme bezplatné léčení chudých židovským lékařem, zřízení továrny Werfel & Böhm, 

která poskytla zaměstnání až 100 lidem, pomoc židovských obchodníků s vydáváním 

potravinových lístků při všeobecné nouzi nebo zřízení autobusové dopravy až po povýšení 

Habrů na město a mnohé jiné záležitosti spojené se životem Židů. Haberští Židé byli 

významnou součástí společnosti a přínos jejich členů pociťujeme dodnes, zvláště v osobě 

JUDr. A. Stránského, zakladatele Lidových novin a jednoho ze zakladatelů prvního 

Českožidovského spolku v Čechách. Z výzkumu zaměřeného na porovnání archivních zpráv 

však vyplývá, že ani uvedený velký význam Židů pro Habry nezabránil antisemitisticky 

laděnému chování vůči osobám židovského původu v závěru 30. let s přibližujícím se datem 

sílící okupace, např. usnesení městské rady roku 1938, že „lékař židovského původu není 

vítán ani žádán“. Těmto projevům však předcházely již v průběhu dřívějších let hrubé 

antisemitistické novinové články, očerňování z nepodloženého založení požáru a mnohé jiné. 

Po zhodnocení nalezeného materiálu je zřejmé, že okupace německými vojsky a jejich týrající 

postup vůči Židům nebyl jedinou příčinou antisemitismu mezi českými lidmi, ale že tato 

okolnost v některých případech spíše pomohla k projevení již dříve skrytých nenávistných 

postojů vůči Židům. Stejně tak bádání potvrzuje vypočítavé a bezcitové postupné ničení a 

vraždění Židů německými okupanty. Z výzkumu archiválií vyšel dále najevo též poznatek, že 

celý systém postupného týrání židovského obyvatelstva během okupace byl velmi 

propracovaný, právně podložený, že snad může působit dojmem samozřejmosti, zastřen 

rouškou státních nařízení. 

 

 

 

 



  

Annotation 

The Habry Jewish community is not insignificant, but it draws attention to its hidden 

importance both in terms of the year of the first appearance of Jews (i.e. 1341) and the people 

who appeared there. Dr. A. Stránský was born there, the commercial council of August G. 

Stránský’s government came from there; not far from Habry, there was the last Yeshiva in 

traditional schooling in the Czech Lands, the place where the Habry Jews would go to be 

educated, and where the later Chief Rabbi R. Feder taught Habry’s Jewish children.  

From the population list we can gather that the community there was not always large. 

From information on which this study is based, and which relates mostly to the period of the 

19th and 20th centuries, that is, the time when Jews enjoyed more freedom in their activities 

and lives, it is apparent that the elevation of Habry was connected with the Jews who lived 

there. We should remember a doctor’s free medical treatment for poor Jews, the founding of 

the Werfel and Böhm factory, which provided employment for up to 100 people, help to 

Jewish businessmen in issuing food stamps when poverty was at large, or the establishment of 

bus transport until Habry’s elevation to the status of a town, and many other matters 

connected with the lives of the Jews. The Habry Jews were an important part of society and 

the contribution of their members can be felt to this day, especially in the person of Dr. A 

Stranský, the founder of Lidové Noviny and one of the founders of the first Czech-Jewish 

societies in the Czech Lands. Based on research focusing on comparing archival information, 

however, it can be seen that not even the great significance of Jews for Habry could prevent 

anti-Semitic coloured behaviour towards people of Jewish origin at the close of the 1930’s, 

with the date of the strengthening occupation drawing ever nearer (e.g. in the resolution of the 

city council in 1938, stating that “doctors of Jewish origin are neither welcome nor 

desirable”). These expressions were preceded even in previous years by crude anti-Semitic 

newspaper articles, defamation with unsubstantiated accusations of having started a fire and 

much more. Having assessed found materials, it is evident that the occupation by German 

soldiers and their oppressive manner towards Jews was not the only cause of anti-Semitism 

among Czech people, but this circumstance in some cases facilitated the manifestation of 

previously latent attitudes of hate towards Jews. From a survey of archival material, it has 

also emerged that the whole system of gradual oppression of the Jewish inhabitants during the 

occupations was elaborately refined, legally substantiated, and even gives the impression of 

having been taken for granted, hidden behind a veil of state regulations. The oppression 

continued in concentration camps, to where the Habry Jews were dragged and the majority of 

them murdered.  
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1. Úvod 

1.1.  Zaměření práce 

Jedná se o zdánlivě nevýznamnou židovskou obec, avšak jak letopočtem prvního 

výskytu Židů, tj. rokem 1341, tak i osobami, jež tam žily, se řadí k důležitým místům dějin. 

Narodil se zde ministr JUDr. A. Stránský, pocházel odtud obchodní rada vlády August G. 

Stránský, nedaleko Habrů se v Golčově Jeníkově vyskytovala poslední ješiva tradičního 

školství v Čechách, místo, kam se haberští Židé opakovaně dostavovali za vzděláním a kde 

pozdější vrchní rabín R. Feder vyučoval haberské dítky nábženství, dějinám a hebrejštině. 

Když byl v blízkosti T. A. Edison, neopomněl se zastavit a jeho písmo zásluhou židovskou  

dodnes zdobí haberskou kroniku. O památky haberských Židů se již ve 40. letech 20. století 

zajímal Otto Muneles, který osobně Habry navštívil.  

Práce Židé v Habrech je zaměřena na stručný přehled života místní židovské obce. 

Vyjmenovává základní údaje o její činnosti s důrazem na přínos okolní společnosti. Obsahuje 

dvě hlavní části s podkapitolami, kdy první se nazývá Život Židů v Habrech s podkapitolami 

Osídlení, Obec Židů v Habrech, Činnost Židů v Habrech a Přínos haberských Židů Habrům i 

tehdejšímu Československu. Druhá hlavní část  nese název Odpor vůči Židům v Habrech a 

dělí se na podkapitoly Antisemitismus v Habrech a Druhá světová válka a útlak Židů v 

Habrech. Součástí práce je cenný seznam dosud neznámého vybavení synagogy, novinové 

antisemitistické články a obrazová příloha cenných fotografií, ze kterých fotografie synagogy 

byla na základě žádosti zprostředkována společnosti Matana autorem této práce. Hlavním 

zdrojem informací byl převážně archivy v Havlíčkově Brodě, archiv ŽMP v Praze, Národní 

archiv v Praze a haberská kronika uložená v Habrech. 

1.2. Doposud napsaná literatura o židovském osídlení v Habrech 

Při zahájení sepisování této práce nebylo doposud o židovském osídlení v Habrech 

napsáno žádné odborné ani neodborné dílo, které by se tématu podrobně věnovalo. Doposud 

byla vydána díla spíše encyklopedického charakteru, ve kterých byli haberští Židé zastoupeni 

pouze okrajově. Tak tomu bylo např. v díle Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku, II. díl, Ing. arch. Karel Kuča, vydalo nakladatelství Libri, Praha, 1995, nebo 

Židovské památky Čech: historie a památky židovského osídlení Čech, Blanka Rozkošná, 
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Pavel Jakubec, Brno. ERA, 2004, či malá zmínka na několik řádků v díle Židé a židovské 

obce v Čechách v minulosti a v přítomnosti, Gold Hugo. Výjimku tvoří pouze přibližně 

čtyřstránkové pojednání v díle Habry, dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, 

vydalo město Habry 2001, avšak i zde jsou informace pouze základní a nezaobírají se více 

životem haberských Židů. Nezpracování tohoto tématu je tedy důvodem sepsání této práce. 

Z uvedených skutečností je též zřejmé, že většina zpráv v této práci je založena na archivním 

bádání. 
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2. Život Žid ů v Habrech 

2.1. Osídlení 

Židé se na území Čech během prvního století usazovali v samostatných dvorcích nebo 

v malých osadách blízko mezinárodních či místních tržišť1. Nu toto skutečnost, tj. blízkost 

obchodního střediska, upozorňuje autor knihy Habry, dějiny města K. Růžička, kdy 

zdůrazňuje Habry jakožto obchodní středisko: „Haberská stezka vedoucí neproniknutelnými 

pralesy z Čech na Moravu, stala se výhodnou spojnicí a samotná osada Habry místem 

k obchodování a výměně zboží. Jako každé obchodní středisko, tak i osada Habry se již 

v dávné minulosti stala cílem potulných židovských obchodníků, kteří dovedli náležitě ocenit 

její důležitý význam a houfně se zde usazovali. Na základě toho tím spíše dnes možno činiti 

závěry o početnosti židovských rodin a pozdější široké náboženské kontinuity v rámci kraje2.“ 

Na přímý počátek židovského osídlení v Habrech se vyskytuje více názorů. Jsou to 

odlišné názory na zprávu, která obsahuje nařízení ze 14. století, ve kterém jsou v Habrech 

osvobozeni Židé od placení mýta. Haberská kronika uvádí následující zprávu: „Jako 

o památnosti dlužno se zmíniti o israelitském hřbitově v Habrech, kde se nalézají několik 

století staré náhrobky. Hřbitov tento v letech dřívějších sloužil za israelitické pohřebiště 

daleko širokému století a má se důvodně za to, že hřbitov tento stával již v čtrnáctém století, 

kdy dne 10. prosince r. 1341 Král český Jan Lucemburský vydal rozkaz, dle něhož 

osvobození byli v Habrech od placení mýta židé živí i mrtví kam se patrně za pohřebními 

obřady ubírali.“3 Tato zpráva byla nejspíše pramenem pro některá tvrzení4, že počátek 

židovského osídlení náleží do 14. století, avšak Jiří Fiedler z ŽMP považuje zprávu pouze za 

doklad tehdejšího putování Židů mezi vzdálenými místy, kdy Habry byly pouze průchozím 

místem. Nutno však dodat, že pravděpodobný výskyt Židů v Habrech do 14. století datuje 

i Tomáš Pěkný v díle Historie Židů v Čechách a na Moravě5. Tedy první osídlení se 

nepodloženě datuje do 14. století, dále se vyskytuje zpráva o výskytu osídlení v 16. století6. 

                                                 
1  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer, Praha 2001, ISBN 80-85924-33-1, str. 322 
2  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8, str. 44 
3  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 231\232 
4  Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a v přítomnosti, Gold Hugo 
5  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer, Praha 2001, ISBN 80-85924-33-1, str. 27 
6  Jiří Fidler, ŽMP, archiv na Smíchově, jeho osobou zpracované záznamy 
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K roku 1618 máme již záznam, že v místě žili dva Židé, dále r. 1654 je již záznam o jménu 

Žida, který se nazývá Jakub Krumpholec, který je mýtným a do stejného roku se datuje 

„židovská kontribuce pro Habry“. Výraznější osídlení je zaznamenáno v roce 1702, kdy žije 

v Habrech 30 Židů. Roku 1724 sídlí 22 rodin židovské národnosti a vyskytují se již 

vinopalníci, draslaři, domácí učitelé. Výzkum Jiřího Fiedlera7 nastiňuje, že se ghetto 

v Habrech pravděpodobně nevyskytovalo, ale dle zpráv z Kroniky města a díla Habry, dějiny 

města se dozvídáme, že ghetto pravděpodobně v Habrech bylo: „Na stezce vedoucí od 

Čáslavi Kobylí Hlavou mokřinou od městečka Habry, uvádí se jako vstupní místo tzv. 

Žákovský kout, který patrně po příchodu Židů byl pro ně vyhrazen jako ghetto.“8 Zpráva 

odpovídá i charakteru židovských osídlení v jiných městech a venkovech, neboť jak uvádí T. 

Pěkný: „hlavně na venkově šlo o pouhý shluk chalup či domů, jinde do byla řada sousedících 

domů po jedné straně nebo obou stranách, tzv. židovská ulice (platea Judaerum), jež byla 

nejběžnějším zdejším typem sídlišť. V místech, kde žil větší počet židovských rodin, se tyto 

ulice postupně proměňovaly v menší či větší čtvrtě. Židovským ulicím i čtvrtím se říkalo různě, 

nejčastěji však ‚V Židech.‘“9 Odpovídá to pozdějšímu rozmístění obydlí haberských Židů 

blízko sebe v jedné ulici a později obývání i dalšího okolí. Dalším zvláštním rysem 

haberského osídlení je jeho blízkost u náměstí, což je dle některých autorů pojednávajících o 

dějinách Židů zajímavé z hlediska urbanistiky: „Urabanisticky zajímavé jsou případy, kdy 

židovská čtvrť nebo skupina domů zaujímala centrální polohu na návsi či náměstí, popřípadě 

v jejich blízkosti.“10 Dále k počtu obyvatel máme v roce 1783 v Habrech zaznamenáno 19 

rodin. Přesto, že počet rodin přiměřeně stoupal, tak zde mezi lety 1724 až 1783 nemáme 

žádný nárůst tohoto počtu rodin. Na skutečnost mělo pravděpodobně vliv nařízení z roku 

1724, které zakazovalo pohyb židovského obyvatelstva, platné až do 19. století. Později je 

uvedeno 34 rodin v soupisu židovských rodin v Čechách z roku 179311, na jehož základě je 

možné získat částečný přehled, které židovské rodiny v Habrech žily. Vyskytují se tedy 

příjmení Horner, Frankl, Reiter, Neumann, Witwer12, Ullmann, Spitz, Wessely, Ebstein, 

                                                 
7  Jiří Fidler, ŽMP, archiv na Smíchově, jeho osobou zpracované záznamy 
8  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8 
9  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer, Praha 2001, ISBN 80-85924-33-1, str. 323 
10  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN80-85924-33-1, str. 324 
11  Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, Čáslavský kraj, Klatovský kraj, Rakovnický kraj, 
Editoři: Ivana Ebelová, Mladá Holá, Michal Řezníček, Renáta Sádlová, Národní archiv 2005 
12  Příjmení Neumann a Witwer se vyskytují společně u jednoho jména: Thadeus Neumann, Witwer 
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Barkus, Reuchart, Horner, Stránský, Steinert, Krauss, Krab, Pik, Fleischner, Weiner, Brod, 

Amarl, Urwalek, Heim, Reinhalt. Dle mého spočítání uvedených jmen, tj. jména otců, také 

jejich žen a dětí, bylo celkem v soupisu pro rok 1793 uvedeno 57 osob židovské národnosti. K 

dispozici jsou však také zprávy i z místní kroniky, které o tématu zaobírajícím se počtem 

židovského obyvatelstva píší. Významným rokem je rok 1880, kdy je zřejmý větší počet 

židovských rodin. Tehdy bylo v Habrech 120 až 122 židovských rodin: „Obec židovská byla 

až do r. 1880 velká, čítala 120-122 rodin...“13 Ze soupisu je zřejmé, že mezi lety 1793 až 

1880 vzrostl počet židovských obyvatel skoro trojnásobně. Na vzestup počtu mělo nejspíše 

vliv zrušení nařízení svobody pohybu židovského obyvatelstva z roku 1724. Nařízení bylo 

zrušeno v roce 1848, kdyby byly zrušeny ghetta a uzákoněna svoboda pohybu. Je již známé, 

že po tomto roce se Židé i v jiných oblastech Čech začali hromadně stěhovat ze svých 

dřívějších osídlení do vesnic a městeček, které byly poblíže a všeobecně v Čechách „b ěhem 

několika let vzrostl počet míst s židovským osídlením více než dvojnásobně.“ Tato skutečnost 

se pravděpodobně dle uvedených počtů obyvatel židovské národnosti promítla i do osídlení 

Habrů. Další nejbližší rok, do kterého se datuje počet židovských občanů v Habrech, byl r. 

1900. V tomto roce bylo provedeno sčítání dne 31. prosince, které bylo vydáno c. k. 

statistickou ústřední komisí ve Vídni. V tomto sčítání byli v Habrech Židé zastoupeni 89 

osobami.14 Také v haberské kronice se nachází zápis o počtu židovských obyvatel Habrů, 

který dosahoval stejné výše, jelikož byl založen na výsledku stejného sčítání.15 V kronice 

města se nachází zpráva, že r. 1909 se v Habrech nacházelo 12 židovských rodin s 65 dušemi: 

„Obec židovská byla až do r. 1880 velká, čítala 120-122 rodin, kdežto nyní 12 rodin asi s 65 

dušemi.“16 Sice v citátu není uvedeno přesné datum, ale pro určení času je použito slovo nyní, 

tedy doba sepsání uvedených řádků, což jest rok 1909, jak kronika uvádí.17 Tedy v průběhu 

devíti let klesl počet židovských obyvatel přibližně o 24 osob, což je nejspíše spojené s 

vycestováním některých haberských Židů do USA před první světovou válkou. Tehdy se 

                                                 
13  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 318 
14  Lexikon obcí pro Čechy, 1. díl, zpracován na základě výsledků sčítání ze dne 31. prosince 1900, vydán 
c. k. statistickou ústřední komisí ve Vídni, 1904 tiskem a nákladem c. k. dvorní a státní tiskárny: Israelitských 89 
15  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
16  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 318 
17  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 318 
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odstěhovala rodina Gutova, Lauferova, Veselých, Eisnerova a Guttmanova18. Další záznam v 

haberské kronice je ze sčítání provedeného r. 1910, kdy bylo zjištěno, že se v Habrech 

nachází 61 Israelitů: „Ze sčítání v r. 1910 napočteno 1707 obyvatel, z toho 61 židů. V celém 

okrese 16 672 obyvatel.“19 Roku 1921 bylo v Habrech usídleno 224 Židů20 a v roce 1930 tam 

bylo 142 Israelitů a znamená to úbytek ve výši 82 osob od roku 1921. 21 Dle úřední listiny 

Svazu českých náboženských obcí židovských adresované haberské israelitské obci, bylo 

roku 1936 napočteno 54 Israelitů v Habrech: „Podle posledního sčítání čítá isr. náb. Obec v 

Habrech 54 duší.“22  

V závěru pohnutých dob konce 30. let byla snaha osob pronásledovaných Židů z 

pohraničí uchýlit se do vzdálenějších oblastí a vyskytovaly se opět výraznější přesuny 

obyvatelstva. Proti těmto případným uprchlíkům židovské národnosti bylo však vydáno 

nařízení, aby byli deportováni zpět: „Ukládám, aby ihned vyzvali všechny uprchlíky z 

pohraničí, tedy i ty, kteří mají bydliště v zabraném území a kteří neodjeli dosud s transportem 

dne 7. října 1938 vypraveném, aby se neprodleně dostavili k okresnímu úřadu v Čáslavi za 

účelem zpětného návratu do pohraničí.“  23 Uprchlíky z pohraničí byli převážně mínění Židé: 

„Všem četnickým stanicím na vědomí a k dohledu, aby zvláště uprchlíci národnosti německé 

a židovské a hlásící se ke komunistům odebrali se neprodleně zpět do svých domovů v 

pohraničí.“  24 Přes snahu o deportaci židovských uprchlíků zpět je dochovaný údaj v archivu 

ŽMP25, že ke dni 22. května 1939 se v židovské haberské obci nachází dvě rodiny ze Sudet, 

které zahrnují celkem 4 osoby. V seznamu občanů, již sídlili v Habrech roku 1939, bylo 

napočítáno 30 osob židovské národnosti: „Seznam občanů židovské národnosti žijících v 

Habrech ku dni 15/7 1939 činí 30 osob“.26
 Začátkem měsíce června, roku 1942 se uskutečnil 

                                                 
18  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8, str. 47 
19  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou 
města,str. 45 
20  Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a v přítomnosti, Gold Hugo, tabulka VII, str. 730 
21  Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a v přítomnosti, Gold Hugo, tabulka VII, str. 730 
22  Archiv ŽMP, Svaz českých náboženských obcí, v Praze, dne 15. dubna 1936, 
23  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, KI.ZNB HABRY, Spisy důvěrné i 12-1582, 1938, Fond – 
Četnická stanice Habry, časový rozsah: 1928–1942 
24  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, KI.ZNB HABRY, Spisy důvěrné i 12-1582, 1938, Fond – 
Četnická stanice Habry, časový rozsah: 1928–1942 
25  Archiv ŽMP, fond – Habry, Israelská náb. Obec Habry 1900-1924 
26  Fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný 
pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, 
list 1 
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nedobrovolný přesun Židů z Habrů do Golčova Jeníkova, odkud byli vlakem odvezeni od 

Kolína a z Kolína transportem AAb a AAc převezeni od Terezína. V koncentračních táborech 

zahynula většina haberských Židů. 

2.2. Obec Židů v Habrech 

V místech, kde byli Židé zastoupeni větším množství, byla většinou utvořena židovská 

obec, tak se tomu stalo i v Habrech. Z dosud známých pramenů27. je známo, že venkovští 

Židé si již před polovinou 16. století zřizovali svou vlastní reprezentaci, také soud a rabinát, 

avšak nebyly to úředně schválené instituce a o nich také zatím nemáme žádné doposud známé 

zprávy. Založení vlastní správní obce haberských Židů máme již datováno do 16. století. 28 Do 

konce 19. století se datuje zpráva ohledně žádosti haberské židovské obce k připojení 

k náboženské obci v Golčově Jeníkově. Dle výzkumu v ŽMP 29 jsou stanovy náboženské obce 

datovány do roku 1896. Pisateli této práce se podařilo nalézt stanovy haberské židovské obce 

v neroztříděném archivním materiálu, které byly schváleny církevním úřadem v Čáslavi roku 

1936. Text ve stanovách je významným pramenem k náhledu na přístup haberské židovské 

obce k správě místního židovského života. Mimo jiné je tam kladen velký důraz na 

náboženský život a vyučování. 

Utvořená židovská obec měla většinou svůj obecní dům s archivem, kanceláří a 

případně též sloužil jako místo obecního archivu. Mívala též byt pro rabína, rituální lázeň, 

rituálního řezníka a případně též hostinec, který zároveň poskytoval ubytování. Z obecných 

zpráv v haberské kronice, které jsou psány roku 1909, je známo, že tak tomu též bylo i 

v Habrech. Židovská obec tam měla svůj obecní dům, synagogu, síň pro rituální koupel, 

školu, byt pro rabína a též byt pro kostelníka. Haberští Židé měli též ponocného a zvláštní 

činnost byla přidělena tzv. klepáčkovi. Ponocný oznamoval příslušné hodiny vypískáváním a 

zpěvem, který však byl německý. Mimořádnost klepáčka spočívala v klepání kladívkem na 

jednotlivá obydlí, kterým tím oznamoval bohoslužbu. Jak již bylo uvedeno v oddíle o 

osídlení, tak je velmi pravděpodobné, že židovská obec určitou dobu byla určitým způsobem 

                                                 
27  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer, Praha 2001, ISBN 80-85924-33-1, str. 331 
28  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení  
29  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení  
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oddělena od okolního obyvatelstva. Mimo již zmíněné zprávy tomu nasvědčuje též rozdílné 

označování domů popisnými čísly. Na rozdíl od jiných obyvatel Habrů byly jejich domy 

označovány čísly římskými až do roku 1885, kdy byly změněny na arabská čísla. Haberský 

kronikář popisuje haberskou židovskou obec jako obec majetnou, kdy podkladem k úsudku je 

mu právě majetek obce složený z milodarů. „Že zde byly rodiny velmi zámožné svědčí o tom 

nyní ještě majetek obce 20.000 zlat.= 40 000 Korun uložený ze samých milodarů a odkazů.“ 30 

Židovská obec v Habrech měla své předsedy, představenstvo, které schvalovalo 

nejrůznější záležitosti, mimo jiné též záležitosti týkající se víry. Dále, jak již bylo uvedeno, 

měla své rabíny a samozřejmě se věnovala i otázkám nadačním. Předsedou obce byl např. 

Salomon Spitz v letech 1813–24, dále Ignatz Pick, Dr. Jakob Kraus, Joachim Ullmann, 

MUDr. Aron Lengsfeld v letech 1899–04, Ignazt Brod, K. Lustig, JUDr. Ignatz Klauber, Emil 

Hermann, Karel Lustig do roku 1941. S obcí jsou spojena významná jména pozdějších 

politiků, ať už to byl JUDr. Adolf Stránský, nebo A. G. Stránský, nebo též vážených osob i 

v nežidovském okolí, např. MUDr. Aron Lengsfedl. Jednotlivým významným osobám a 

činnostem Židů v Habrech jsou věnovány příslušné oddíly. Obecně je patrné, že největší 

počet zpráv o životě obce je z 19. a počátku 20. století. Důležitou součástí obce byly též 

nadace, které se věnovaly chudým členům obce. Dokladována je chudinská nadace mezi lety 

1872–1894, dále mezi lety 1893–1894 se v Habrech vyskytují hned čtyři různé nadace 

židovských jednotlivců, tedy nadace M. Picka a M. Kneplera, nadace M. Frühaufa, nadace 

Any Kernové a nadace Gersona Weinera. Mimo nadace je též mezi lety 1876–1822 a 1893–

1894 v Habrech v činnosti Dámský spolek. Jak nadace, tak i Dámský spolek sloužily 

převážně záležitostem sociálním. 

Základním bodem spojeným s židovskou obcí je však synagoga,31 ale ke stavbě 

synagogy bylo třeba v určitých dobách získat povolení vrchnosti, která někdy toto právo 

udělovala jako zvláštní milost: „Ke stavbě synagogy bylo až do 19. století nutno získat 

vrchnostenské povolení a panovník někdy toto právo uděloval jako zvláštní milost; v 18. 

století bylo i každé rozšíření budovy vázáno na povolení biskupské konzistoře a souhlas 

místodržitelství“ (Hlošek)32 Ke stavbě synagogy náležela různá nařízení, která omezovala 

velikost i umělecké zdobení budovy, což bylo změněno až po zrovnoprávnění Židů. 

                                                 
30  Habry, Kronika města, uložena na obecním úřadě v Habrech, přístup po dohodě se starostou města 
31  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer, Praha 2001, ISBN 80-85924-33-1, str. 324 
32  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer, Praha 2001, ISBN 80-85924-33-1, str. 598 
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První známá synagoga byla v Habrech pravděpodobně již v roce 1648, avšak v roce 

1688 ji postihl požár, který ji poničil. Původní umístění první synagogy nebylo zatím zjištěno. 

Následující synagoga byla zbudována na stejném místě jako synagoga předešlá, a to 

r. 1689, tedy následují rok po jejím zničení požárem. Tehdy synagogu využívali též Židé 

z okolí Habrů. V roce 1724 byla navštěvována Židy z Chotěboře, Libnice nad Doubravou. 

I ona však v neurčeném čase zanikla. Stejně jako období zániku, tak i jeho důvod zatím není 

znám.33 

Nedaleko haberského náměstí na konci tzv. Žákovského koutu se nachází synagoga 

třetí, jejíž budova značně pozměněná činností osob nežidovského původu stojí dodnes 

v chátrajícím stavu. Je postavena na konci ulice, ve které se nacházelo více židovských 

obydlí, a dle některých zpráv34 byla pravděpodobně v určitý čas vyhrazena pro Židy jako 

ghetto. Byla postavena kolem r. 1828 a měla klasicistní ráz. Místem budovy je parcela č. 58 

s rozlohou 341,5 m2 a v roce 1850 měla údajně šindelovou krytinu. Kolem r. 1893 probíhala 

renovace, kdy „vnitřní vybavení“ zaplatila jedna z významných osobností židovské obce, 

kterou byl Karel Lustig. Vzhled a budova synagogy před jejím užíváním během okupace a 

později, je popsána v díle Habry: dějiny města, kde autor mimo jiné čerpal z haberské 

kroniky: „Jedná se o jednoduchou, ale dosti rozsáhlou kamennou omítnutou budovu 

obdélníkového půdorysu s připojenou úzkou a dlouhou předsíní na straně západní jako 

vstupní. Okna jsou tři na bocích, dvě ve východním přůčelí, jsou obdélná, obloukem zaklenutá 

s maltovými pravoúhlými dosti širokými rámy, jejichž hořejší rohy jsou kruhovitě 

vykrojeny.“35 Vnitřek synagogy je částečně popsán ve stejná zprávě: „Síňový vnitřek je prostý 

všeho architektonického členění a je nově malován. Nad prostorem síně v západní straně je 

kůr. Z původního zařízení je zde jen původní schránka na thoru. Na dvou dorských sloupech 

leží profilovaná římsa, na které je umístěno po modře natřené váze a po obelisku, uprostřed 

nástavek, který je tvořen opět dvěma malými sloupy spojenými korunou. Uprostřed nich je 

deska s hebrejským nápisem.“36 

                                                 
33  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení. 
34  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8 
35  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel  Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8 
36  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8 
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K bohoslužbě v synagoze patří nesporně i předměty při ní se užívající. Předměty, 

které se užívají v synagoze během bohoslužby, mají mimo jiné také hodnotu uměleckou37. 

Všeobecně je většina předmětů umělecky ozdobena38. Na základě archiválie z ŽMP39 si je 

možné částečně představit nádheru vybavení synagogy. Jedná se zprávu40 o pojištění 

synagogy a předmětů s ní souvisejících. Roku 190041 byly části budovy synagogy42 pojištěny 

na obnos 16 000 korun. V seznamu pojištěných částí je uvedena střecha, rákosový strop, 

podlaha, kůr, oltáře, okna, dveře, estráda. Uměleckým dojmem působí následující pojištěná 

část, totiž část nazvaná malby, stejně tak jako i použití mramoru. Mramor byl použit na 

pamětní desku. O tom, že budova synagogy byla ozdobena různými uměleckými prvky 

podává důkaz další část, jež je uvedena pod jménem „r ůzné okrasy synagogy a kůru“ 43 V 

následující části je zmíněna ½ m zdí shora, omítka celé modlitebny zvenčí i zevnitř, 

karmionium44. Samozřejmě byly též pojištěny záchody. 

Ze sedmičlenného výčtu vybavení synagogy a jejich pojistné hodnoty uvádím 8 záclon 

ku závitům zákonů, jenž byly pojištěny na 3200 K, dále 18 lavic a 6 křesel, jejichž pojistná 

hodnota dosáhla výše 800 K. Plynový lustr byl ohodnocen na částku 200 K a 10 lustrů 

mosazných částkou 1400 K, koberec byl pojištěn na 200 K. Následující pojištěné synagogální 

předměty působí jako celek hlubokým uměleckým dojmem. Byly zhotoveny z ušlechtilých 

kovů a látek, a dle názvů je patrná činnost zlatníků a jiných uměleckých odborníků. Předměty 

byly celkově pojištěny na 10 000 K a byly to: „za 4 stříbrné tyče s korunou, dva náprsní štíty 

ze stříbra, dvě stříbrné ruce s řetízkama, jeden stříbrný hřeben, záclony zlatem a stříbrem 

vyšívané (3 kusy) k desateru zlatem vyšívané hedvábné a vlněné pláště (4 kusy) uložené v 

bedně na zámek uzamčené.“ Místem uložení je v archiválii uvedena uzamčená ložnice v čísle 

popisném 6b v Habrech nebo v modlitebně.45 

Přenesením do roku 1900 skrze popsání krásných předmětů sloužících k 

náboženskému životu je možné nahlédnout do zápisů o bohoslužbě. Mezi základní 

                                                 
37  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer, Praha 2001, ISBN 80-85924-33-1, str. 605 
38  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer, Praha 2001, ISBN 80-85924-33-1, str. 608 
39  Archiv ŽMP, fond – Habry, Israelská náb. Obec Habry 1900-1924 
40  Archiv ŽMP, fond – Habry, Israelská náb. Obec Habry 1900-1924 
41 Den pojištění je 16. listopad roku 1900 dle archiválie, Archiv ŽMP, fond – Habry, Israelská náb. Obec 
Habry 1900-1924 
42  Archiv ŽMP, fond – Habry, Israelská náb. Obec Habry 1900-1924 
43  Není jisté, zda se jedná o tento název, jelikož text byl špatně čitelný 
44  Není jisté, zda se jedná o tento název, jelikož text byl špatně čitelný 
45  Archiv ŽMP, Fond – Habry, Israelská náb. Obec Habry 1900-1924 
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povinnosti věřícího Žida náleží modlitba, která může být záležitostí individuální nebo 

společenskou46. Modlitba spojená se společenstvím je spojena mimo jiné právě se synagogou, 

tedy domem shromáždění. Dle zprávy z haberské kroniky konali Židé v Habrech v synagoze 

pravidelně bohoslužby: „Židé konali vždy v sobotu a o velkých svátcích pozdě večer 

bohoslužby. Účastníky o těchto bohoslužbách byli muži, kteří měli na hlavách klobouky a 

muselo jich být přítomno nejméně deset. Ženy, pokud se účastnily, byly na kůru (galerii).47“ 

Jak je v textu uvedeno, tak ke společné modlitbě v synagoze bylo zapotřebí určité množství 

osob a bez tohoto počtu nemůže veřejná bohoslužba48 začít. Máme dochované zprávy, že v 

některých dobách byl uvedený počet v Habrech přesně na rozmezí: „V Habrech měli blízko 

radnice vlastní synagogu a bylo tam právě tolik mužských, aby mohli o sobotách sloužit 

bohoslužby.“49 Co se týče vlastní služby v synagoze, tak se nachází krátký pramen 

haberského kronikáře, který se neopomenul věnovat i vnitřním záležitostem v synagoze. 

Uvádí, že se stala mimořádná událost, kdy se řešení ujal vrchní pražský rabín: „Zvláštní 

příhoda při bohoslužbě. V sobotu dne 16. října t.r. přihodil se ve zdejší synagoze nemilý 

případ zvláštního druhu. Když rabín Jak. Stern patřičný odstavec písma předčítal, spadla 

Thora ze stolu na zem, což se u israelitů jako zneuctění písma považuje. Vrchní pražský rabín 

Dr. Ehrenfel byl představenstvem v této příhodě vyrozuměn, oznámil, že členové jsou povinni 

celodenním postem pokání číniti a v případě nemožnosti tohoto výkonu, peněžitými dárky 

chudým sv. zemi přispěti. Stalo se tak. Výtěžek sbírky 13 Kr. 60 h. byl prostřednictvím Dr. 

Ehrenfelda do Palestiny zaslán.“50 

Přesto, že k vykonání náboženského úkonu v synagoze není přímo nezbytná 

přítomnost rabína, tak haberští Židé rabíny měli : „K vykonávání náboženských úkonů 

v synagoze není bezpodmínečně nutná přítomnost rabína, bohoslužbu může vést a většinou 

také vede školený chazan či kantor, který předčítá modlitby a v příslušných částech se ujímá 

zpěvních partů. Jeho úlohu v synagogální bohoslužbě může v případě potřeby převzít kdokoli 

z dospělých členů obce.“51 Tedy Židé měli během svého osídlení Habrů kantory i rabíny, kteří 

jejich bohoslužby vedli. Tak byl prvním kantorem Aaron Ekstain v letech 1791–98, dále 

                                                 
46  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN80-85924-33-1, str. 166 
47  Habry, Kronika města, uložena na obecním úřadě v Habrech 
48  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN80-85924-33-1, str. 161 
49  Pick J., Čas je šarlatán, Scarabeus, Praha 1997 
50  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 321 
51  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN80-85924-33-1, str. 171 
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vykonával službu kantora dva roky se zahájením v roce 1810 Webron Weiner. Od roku 1816 

do roku 1824 byl jím Elias Traub a během roku 1824 Jakob Dub. Po mezeře v záznamech se 

nachází další datum pro činnost kontora do roku 1835, tedy Mosise Knöplera, který činnost 

vykonával po dobu následujících dvacet let. Posledním uvedeným kontorem v záznamu 

z ŽMP52 je v r. 1877 Moses Stransky. 

Dle záznamů53 je první dostupné jméno rabína v Habrech Josef Kohn, který vykonával 

rabínskou činnost devět let od roku 1799. Dalším zaznamenaným54 je až v roce 1802 

Abraham Bachrach, po jehož činnosti je opět časová mezera do roku 1808, kdy je rabínem 

Aron Ekstein, který byl dříve kantorem, jenž činnost zastává do roku 1813. Další rabíni se 

vyskytovali v Habrech v období od roku 1810 do roku 1871, kdy nastala změna v sídle rabína 

a rabín pro Habry sídlil v jiném městě. Uvedené období začíná v roce 1810 Moses Josef b. 

Abraham ha-Kohen Spiro, dále Tobias Grünhut, David b. Samuel Lewy, opět se vyskytuje 

jméno Tobias Grünhut po roce 1838 do roku 1840, dalším byl PhDr. Moritz Mardochaj 

Duschak a posledním rabínem před přenesením sídla rabinátu na čas do Golčova Jeníkova byl 

dle zápisu z ŽMP55 z archivu na Smíchově Josef Samuel Pick deset let v rozmezí roků 1847 

až 1857. Následně se tedy rabinát přenáší do Golčova Jeníkova, kde je dle dostupných zpráv 

prvním rabínem pro Habry Zacharias Spitz v letech 1871 až 1883. Důležité je zmínit, že škola 

v Golčově Jeníkově měla výjimečnou úroveň. Místo bylo v 18. a 19. století důležité 

se zřetelem k talmudickému bádání: „Gol čův Jeníkov byl v 18. a 19. století důležitým 

střediskem s tradicí talmudského bádání.“ 56 Během 19. století zde byl na místě rabína Aron 

ben Mordechaj Bär Kornfeld (1795–1881). Ješivu v Golčově Jeníkově řídil od roku 1813 do 

roku 1843. Dle dostupných zpráv sem přicházeli dokonce i studenti ze zahraničí. Co se týče 

směru studia, tak byl přísně ortodoxní, avšak uznal i potřebu studií zabývajících se profánními 

záležitostmi. Mimo jiné je autorem sbírky halachických výroků. 57 Ješiva Aharona Korfelda 

v Golčově Jeníkově byla poslední klasická, tj. tradiční ješiva v Čechách. Byla uzavřena v roce 

1843. Po uzavření již studenti, kteří chtěli studovat na tradiční ješivě, museli odcestovat do 

                                                 
52  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení  
53  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení  
54  Fidler Jiří, provedený výpis, jednotlivostí spojených s Habry, ŽMP, archiv na Smíchově 
55  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení  
56  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN80-85924-33-1, str. 406 
57  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN80-85924-33-1, str. 470 
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zahraničí. Jak dalece ovlivňovala život nedaleko sídlících a do Golčova Jeníkova v druhé 

polovině 19. století dojíždějících haberských Židů za studiem, není zatím známo. Následně od 

roku 1883 je rabínem pro Habry v Golčově Jeníkově doložen Hermann Freidländer, po 

kterém následuje PhDr. Karl Thieberger, jehož činnost je v návaznosti na Habry ukončena 

roku 1900, kdy se rabinát vrací na krátký čas do Habrů. Opět v Habrech následují dva rabíni, 

PhDr. Bohumír Polesie a Samuel R. Fischmann, jehož rabínská činnost v Habrech je 

stanovena do roku 1903. Po něm je znovu rabinát převeden do Golčova Jeníkova, nyní však 

pouze na jeden rok a rabínem je dr. Karl Thieberger. Od roku 1904 až do roku 1921 jsou opět 

zaznamenáni rabíni v Habrech. Jsou jimi Jakob ben Israel Stern do roku 1912 a Alois J. 

Tausig během let 1912 až 1921. Následně je po třetí sídlo rabína pro Habry přiděleno do 

Golčova Jeníkova, kde rabín sídlí v letech 1922 až 1938. Jméno rabína v těchto letech není 

uvedeno58, avšak skrze bádání v neroztříděných archiváliích59 se podařilo zjistit, že se zde 

v tomto období v určité dny vyskytoval prof. Dr. R. Feder, pozdější vrchní rabín se sídlem 

v Brně. Jsou dochované zprávy o dojíždění dětí na vyučování rabína Federa do Golčova 

Jeníkova. Těmto zprávám je věnováno více místa v následujícím oddíle pojednávajícím o 

školství v Habrech. Domnívám se, že jeho hluboká osobnost byla velkým přínosem pro 

haberské Židy. Na závěr přehledu nutno poznamenat, že v pohnutých časech r. 1940 byl 

příslušný rabín pro Habry v Pelhřimově. Jmenoval se E. Rabinovski. 

S náboženským životem a životem vůbec je spojeno vzdělání. Je známo, že Židé si 

váží vzdělání, a svým dětem se jej také snažili poskytnout. „Židé chovali vždy hlubokou úctu 

k vědění a studiu a cítili potřebu vzdělávat se.“60 Dle některých badatelů bylo pro oblast 

českých zemí příznačné, že vzdělání bylo pro Židy důležitým prvkem jejich přežití, tedy „to 

byla potřeba sebezachování v nejširším slova smyslu.“61 Obec jako taková pečovala i o 

nejchudší děti, aby i oni dosáhly vzdělání a mimo to dívky nebyly ze vzdělání vyloučeny. 

„Každý její příslušník měl právo na vzdělání.“  62 a právě „i ti nejchudší bývali gramotní.“ 63 

                                                 
58  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení  
59  ŽMP – archiv na Smíchově v Praze, oddíl Habry, neroztříděné archiválie 
60  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN80-85924-33-1, str. 189 
61  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN80-85924-33-1, str. 189 
62  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN80-85924-33-1, str. 189 
63  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 2001, ISBN80-85924-33-1, str. 189 
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„Rabíni žádali od svých obcí, aby poskytovaly aspoň jeden den v týdnu stravu chudým 

vesnickým hochům, aby i oni nebyli ze vzdělání vyloučeni.“  64  

Učitelé byli váženými osobami v židovské obci, avšak měli velkou zodpovědnost, 

mimo jiné jakožto příklady svým žákům. Pozdější učitel haberských dětí, rabín Feder, 

vyjadřuje vztah k učitelům následujícími slovy: „Od učitelů se požadovalo, aby žili vzorným 

životem a měli tolik vzdělání, aby mohli dát žákům ihned odpověď na každou otázku. Dále se 

od nic požadovalo, aby se svým žákům zcela věnovali.“ „U čitelé dětí se těšili ve veřejnosti 

veliké vážnosti…“65 

V záznamech kroniky Habrů je možné shledat, že židovská obec měla určitou dobu 

svoji školu, ze začátku německou, „měla až do r. 1870 troj. třídní školu (německou).“66 

Židovská škola měla nejspíše vysokou úroveň, neboť se dochovala zpráva, kdy 

i obyvatel Habrů nežidovského původu se chodil učit do školy židovské obce. Důvodem pro 

zvolení školy bylo dle haberského kronikáře právě důležitost učiti se německému jazyku. 

„Doktor František Ladislav Chleborád, který se narodil 24. listopadu 1839 v Habrech čp. 

215. Potřeba naučit se německy přivedla jej do haberské židovské školy.“ 67 Nebyl to nikdo 

jiný než pozdější poradce ministerstva financí v Rusku a jeden z nejvýznamnějších obyvatel 

Habrů: „Odmítl nabídku vstoupit do služeb bulharské vlády a nakonec se vystěhoval do 

Ruska, pobýval na Krymu a po revoluci roku 1905 se stal poradcem v ruském ministerstvu 

financí.“68 Později se však začalo vyučovat i česky. „Od r. 1865 i učitele pro češtinu a 

kreslení.“ 69 

O učitelích působících v Habrech máme zprávy k r. 1724, kdy zde byl první učitel dle 

seznamu z ŽMP70, který se jmenoval Moyses Elias a v Habrech bydlel od r. 1716. Dále 

vyučoval v Habrech Aron Ekstein nebo Ebstein, Joseph Grünhut, Joseph Ullmann, Wilhelm 

Reinhalt a Jakub Stern, o kterém je mimo jiné psáno i v kronice města Habrů. Jakub Stern 

vyučoval v Habrech od roku 1865. V haberské kronice se dočteme o jeho činnosti: 

                                                 
64  Richard Feder, Ústřední církevní nakladatelství v Praze, uspořádal Dr. Rudolf Iltis za spolupráce Dr. 
Františka Gottlieba a Dr. Josefa Bora, Praha 1973 str. 77 
65  Richard Feder, Ústřední církevní nakladatelství v Praze, uspořádal Dr. Rudolf Iltis za spolupráce Dr. 
Františka Gottlieba a Dr. Josefa Bora, Praha 1973 str. 107 
66  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, str. 320 
67  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, str. 320 
68  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, str. 320 
69  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech 
70  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení  
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„ …vyučoval židovské náboženství s výkladem zákonů a němčinu. Od roku 1865 učil též děti 

českému jazyku a kreslení. Až do roku 1870 byla tato škola dvoutřídní.“  71 Ve stejném 

pramenu se dočteme, že: „za vyučování ve škole dostávalo se mu prý renumerace od okresní 

školní rady.“72 Kolem roku 1875 následoval učitel Albert Ullmann a od r. 1877 Moses 

Stransky. Důležité poznamenat, že v knize Habry: dějiny města73 je uváděn učitel Alois 

Tausig, který byl tehdy učitelem na odpočinku a místo učitele převzal r. 1912 po Jakobu 

Sternovi, ale během následující doby klesl počet dětí v Habrech na tolik, že vyučování bylo 

zastaveno. Mimo skrovný počet dětí se v průběhu první třetiny 20. století vyskytovaly též 

obtížnosti s nedostatečným vzděláním učitelů, které bylo způsobeno všeobecným 

nedostatkem učitelů, a tím lehčeji získanou možností oprávnění vyučovat pro osoby méně 

vzdělané. „Nedostatek náležitě kvalifikovaných rabínů a učitelů náboženství měl za následek i 

pokles náboženského života v obcích židovských, tedy nedostatečné nebo nedostačující 

vzdělání dětí v hebrejštině, v písmu svatém a tudíž pokles celého náboženského cítění a 

náboženského života v obcích. Protože byl nedostatek náležitě kvalifikovaných rabínů a 

učitelů náboženství, byly úřady nuceny potvrzovati rabíny dispensní, tedy rabíny, kteří vlastně 

náležité způsobilosti ku výkonu úřadu rabínů neměli, jež však byli schvalováni, protože jiných, 

náležitě kvalifikovaných nebylo.“74 Haberští Židé však měli ve 30. letech 20. století možnost 

posílat své děti na vyučování náboženství do Golčova Jeníkova za rabínem Federem, 

významnou osobou v historii Židů v Českých zemích. Nutnost přenesení místa vyučování 

z Habrů do nedalekého G. Jeníkova byla způsobena nízkým počtem dětí. V archivu ŽMP75 se 

nachází útržkovité zprávy o těchto výjezdech za vzděláním. Vyučováno bylo náboženství, 

dějiny a hebrejský jazyk. Roku 1935 se vyučování náboženství v G. Jeníkově pod vedením 

Dr. Federa měly z haberské židovské obce zúčastnit pouze dívky první třídy obecné školy: 

„Velevážený p. Dr. Richard Feder, rabín v Kolíně. ‚Potvrzujeme s díky příjem Vašeho ct. 

dopisu ze dne 6.t.m. a sdělujeme zdvořile, že dítky z naší obce a sice dívky 1.tř. zdejší obecné 

školy zúčastní se Vašeho vyučování náboženství v Golč. Jeníkově.‘“ 76 Vyučovalo se obvykle 

                                                 
71  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech 
72  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech 
73  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8 
74  ŽMP – archiv na Smíchově v Praze, oddíl Habry, neroztříděné archiválie 
75  ŽMP – archiv na Smíchově v Praze, oddíl Habry, neroztříděné archiválie 
76  Pramen: ŽNO – Spisy, poř. č. 5, dtto, časový rozsah: 1933–1938, signatura: 54786, Představenstvo 
náboženské židovské obce v Habrech, 14. 9. 1935 
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ve středu, kdy byl oproti jiným dnům rabín Feder přítomný v nedalekém G. Jeníkově: 

„Prosím zdvořile, aby bylo dítkám, které se zúčastní vyučování izr. náboženství v Golč. 

Jeníkově oznámeno, že mají I. vyučovací hodinu ve středu dne 18.t.m. ve dvě hodiny 

odpoledne ve školní budově. V Kolíně dne 16. 9. 1935. Podepsaný Dr. Feder.“77 Počet 

dojíždějících byl někdy nemnohý. V určitou dobu roku 1935 to byly pouze dvě dívky čtvrté 

třídy obecné školy.78  

Rabín Dr. Feder kladl ve vyučování důraz na znalost hebrejštiny, což se stalo 

předmětem vzájemných polemik mezi haberskou židovskou obcí, která žádala vyučování 

převážně dějin. On oproti tomu odkazoval na osnovy židovského náboženství přidělené 

nejvyšší radou a obhajoval důležitost znalosti hebrejského jazyka pro židovské náboženství:79 

„Nemohu také vyhověti přání izr. náboženské obce jeníkovské, abych probíral s dětmi pouze 

dějiny a zanedbával hebrejštinu. Doufám, že Vám byla zaslána tyto dni osnova vyučování izr. 

náboženství vypracované nejvyšší radou a všimněte si laskavě, jaká váha se tam klade na 

hebrejštinu. Dr. Feder“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77  Pramen: ŽNO – Spisy, poř. č. 5, dtto, časový rozsah: 1933–1938, signatura: 54786 
78  V archiválii dne 14. 9. 1935 je usneseno představenstvem Israelitské obce v Habrech, aby byly děti 
posílány na vyučování náboženství v G. Jeníkově u Dr. Federa. Děti, to byly pouze dvě dívky 4. třídy obecné 
školy: „K vašemu ct. přípisu ze dne 9. t. m. sdělujeme zdvořile, že představenstvo se usneslo posílati zdejší děti a 
sice dvě dívky 4. tř. obecné školy na vyučování náboženství do Golč. Jeníkova za podmínek Vámi stanovených. 
Usnesení toto zároveň také oznamujeme panu Dru Federovi; Pramen: ŽNO – Spisy, poř. č. 5, dtto, časový 
rozsah: 1933–1938, signatura: 54786, Představenstvo náboženské israelitské obce v Habrech Náboženské obci 
israelitské v Golč. Jeníkově 
79  Archiv ŽMP, fond – Habry, ŽNO – Spisy, poř. č. 5, dtto, časový rozsah: 1933–1938, signatura: 54786 
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2.3. Činnost Židů v Habrech 

O činnosti haberských Židů máme více dostupných zpráv z období konce 19. století a 

začátku 20. století. Je známé, že obecně ve 20. letech 20. století patřili Židé v Čechách 

většinou ke střední až vyšší sociální vrstvě společnosti.80 „V roce 1921 bylo 61,8 % Židů 

v Čechách soukromými podnikateli.“81 Pro Židy v Českých zemích je v tomto období 

příznačné, že chybělo větší zastoupení z řad vrstvy židovských dělníků.82 Pro židovskou 

činnost je též obecně znatelné opuštění lichvy a obchodu s lihovinami poté, co získali větší 

svobodu.83 Mnozí z nich následně zaujímají důležitá postavení v tehdejší společnosti: „Mnozí 

z nich zaujímají velice vážené postavení mezi obchodníky a průmyslníky a pracují rádi všude, 

a zejména ve spolcích lidumilných k prospěchu českého národa a ke zdaru své české vlasti.“84 

2.3.1. Obchod 

Židovští obchodníci v Habrech se podíleli vícekrát na různých zakázkách 

se společensky prospěšnou hodnotou. Zde je uveden pouze výběr některých z nich. 

Péče o nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro 

nezaměstnanost 1930–1940 

Dle dostupných zpráv židovští obchodníci na sebe vzali částečnou tíhu tehdejšího 

stavu haberské společnosti a při „nouzových akcích“ se dle dochovaných zpráv většinou na 

pomoci podíleli. Pomoc neobsahovala pouze vydávání potravin na potravinové lístky, jež 

následně měly být proplaceny, ale také vyčkávání na proplacení, jež se opakovaně 

neuskutečňovalo. Vydávali potraviny na lístky, které nebývaly proplaceny ve stanovené 

datum, ale i dlouho po něm po různých žádostech, přestože dohoda zněla ve prospěch 

včasného proplacení. Přesto tito lidé přijímali uvedené lístky dále, i když je zřejmé, že tím 

                                                 
80  Češi, Němci, Židé?: národní identita Židů v Čechách: 1918-1938 / Kateřina Čapková, vyd. 1., 
nakladatel Paseka, Praha, Litomyšl 2005 
81  Češi, Němci, Židé?: národní identita Židů v Čechách: 1918-1938 / Kateřina Čapková, vyd. 1., 
nakladatel Paseka, Praha, Litomyšl 2005 
82  Češi, Němci, Židé?: národní identita Židů v Čechách: 1918-1938 / Kateřina Čapková, vyd. 1., 
nakladatel Paseka, Praha, Litomyšl 2005 
83  Rabín Feder, Zuzana Peterová, Regionální muzeum v Kolíně, vydalo nakladatelství G plus G, s. r. o., 
Praha 2004, ISBN 80-86103-78-1, str. 11 
84  Rabín Feder, Zuzana Peterová, Regionální muzeum v Kolíně, vydalo nakladatelství G plus G, s. r. o., 
Praha 2004, ISBN 80-86103-78-1, str. 11 
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trpěli mnohými nesnázemi. V období hladu pomáhali nejen ochotou vydávat různé potraviny 

na lístky, ale také osobním zájmem projeveným radou, jež měla snížit bídu nejchudších. Této 

činnosti se nevěnoval pouze jeden, ale vícero tamějších Židů. Nešlo o chvilkovou záležitost, 

ale této činnosti se věnovali delší čas, jak je známo z úředních záznamů. Byli zastoupeni i v 

radě města, která zkoumala, kdo je ve stavu opravdové nouze, a tím vhodný pro dar 

potravinových lístků. Radním města byl např. Karel Lustig.85 

Přidělení lístků i jejich proplácení mělo svůj řád. Dle pravidla zapsaného v úředních 

listinách mělo Ministerstvo sociální péče přidělit peníze spolu s poukázkami na odběr 

potravin okresnímu úřadu. Hodnota poukázek měla odpovídat výši přidělených peněz.86 

Obchodníci, kteří poskytovali potraviny na stravovací lístky, měli uvedené lístky během 14 

dnů přinést na místní úřad a tam měly za uvedené lístky získat peníze: „Družstva a 

obchodníci, při stravovací akci spolupůsobící, v údobích 14 denních předloží obecnímu úřadu 

poukázky, na které vydali potraviny a obec vyplatí jím peníz tomu odpovídající.“87 Je třeba 

zmínit, že potraviny vydávané za přidělené lístky musely být v bezvadném stavu, což dle 

mého názoru je dnes 1. jakostní třída: „Na poukázky smějí býti vydávány jen tyto potraviny: 

mouka, chléb, tuky, brambory, cukr a mléko. Okresní a obecní úřady se vybízejí, aby náležitě 

dohlížely na to, aby potraviny vydávané na poukázky byly bezvadné jakosti.“88 Je tedy zřejmé, 

                                                 
85

  „Za účelem porady v záležitosti na tomto přípise uvedené zvu Vaše Blahorodí, do obecní kanceláře na 
pátek, dne 2. ledna 1931 o ½ hodině odpoledne a jelikož obci osoby nemajetné a nezaměstnané podrobně známé 
nejsou, račte v té věci se též informovati a žádoucí návrhy při schůzi učiniti.“  Karel Lustig byl uveden titulem 
pan radní a byl uveden hned třetí v seznamu, kdy před ním se nacházel pouze ředitel, v případě že nebude brán v 
úvahu podpis starosty pod textem. Podotýkám to, jelikož je ze seznamu zřejmá posloupnost, dle důležitosti: 
„Pan přednosta soudu:…,pan ředitel Vlach F.,  pan rádní K. Lustig, pan radní F. Gregor, pan odborný uč. Č. 
Forman, pan A. Bauer, pan Pros. Fr., Pan. K. Houdek‘“  Pramen: Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – 
Archiv města Habry (1613–1945 (1950)) Péče o nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro 
nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191, Městský úřad v Habrech dne 1. ledna 1931, listina obsahuje 
podpis starosty a razítko města 
86  „Stravovací akce provede se tímto způsobem: Ministerstvo sociální péče předělí peníz a zašle jej 
okresnímu úřadu spolu s poukázkami na odběr potravin.“„Po čet poukázek, zaslaných okresnímu úřadu, bude 
odpovídati hodnotou poukázané peněžní částce.“„Okresní úřad neprodleně v dohodě s obcemi a odborovými 
organizacemi určí, ve kterých obcích v okrese má býti stravovací akce zavedena, provede repartici částky jemu 
přikázané na jednotlivé obce, poukáže obcím prozatím polovici přikázané částky a zašle jim současně poukázky v 
počtu odpovídajícím hodnotou penízi obci poukázanému. Okresní úřad musí poukázky dříve než je obcím vydá, 
opatřiti úředním razítkem podle předtisku. O rozvrhu podá okresní úřad ihned zprávu ministerstvu sociální péče, 
v níž uvede též, která běžná čísla poukázek byla té které obci přidělena.“ Státní okresní archiv Havlíčkův Brod 
fond – Archiv města Habry  (1613–1945 (1950)) Péče o nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro 
nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191, list 62 
87  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)) Péče o 
nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191, list 62 
88  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)) Péče o 
nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191, list 62 
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že obchodníci pomáhající státu při řešení otázek chudoby obyvatelstva byli svázáni mnohými 

povinnostmi, ať již to bylo poskytování vybraných potravin, či stanovení dne, do kterého 

museli poukázky přinést, aby byly proplaceny. Povinností úřadu bylo, jak již je známo, 

poukázky vydat a následně proplatit. Z následujících úředních listin je zřejmé, že na rozdíl od 

židovských obchodníků, kteří až na výjimku své povinnosti plnili včas, úřad své povinnosti 

neplnil. Neplnil to, co je v nepříjemné hospodářské době o to vážnější, totiž proplácení 

potravinových lístků. Hned několik židovských obchodníků tím bylo poškozeno. Museli o 

proplacení opakovaně žádat.89 

Mezi židovské obchodníky podílejícími se na této činnosti, náležel např. Pám, Pick či 

Hermann.90 V den 19. dubna 1931 se datuje sepsání protokolu týkajícího se přidělení 

potravinových lístků, ve kterém je uvedeno rozhodnutí mimo jiné o vydání 21 lístků B. 

Pámem a 19 lístků Emilem Hermannem: Nynějších 21 lístků nechť vydá B. Pám a oněch 19 

Emil Herrmann.91 Za vydané poukázky žádá haberský úřad proplacení od ministerstva 

sociální péče v Praze. V roce 1931 se opět vyskytuje okolnost, kdy zástupce Habrů musí 

upozorňovat ministerstvo sociální péče na neproplacené lístky. Židovský obchodník, kterému 

bylo dluženo proplacení lístků, se jmenoval Emil Herrmann, kromě něho však ministerstvo 

dlužilo i jiné obchodnici. Dohromady dluh státu činil 400 Kč.92 Arnošt Pick se též zúčastňoval 

                                                 
89  Dokonce se vyskytla situace, kdy na žádost o proplacení lístků přišla za několik dní částka peněz bez 
vysvětlení, na jaké účely se má vydat, a proto příslušný úřad v Habrech zaslal listinu zdůrazňující okolnosti v 
Habrech s domněnkou, co asi bylo myšleno zaslanou menší částkou: „Dle tamních přípisů ze dne 24. února 
1931 č. 6567 a ze dne 7. března 1931 č. 836, došlo obce haberskou na státní akci pro osoby nezaměstnané pro 
únor 1931 40 poukázek a pro březen dalších 60 kusů, tedy poukázky na potraviny v ceně Kč 1.000.--. Potraviny 
jsou vydány a dotyčné poukazy předloženy ministerstvu sociální péče v Praze s prosbou za poukázání peněz. Dne 
21. března 1931 došlo nám od okresního úřadu v Čáslavi poštovním úřadem šekovým Kč 250.--, aniž by bylo 
řečeno, k jakému účelu se zasílají a předpokládáme, že se tak stalo na částečné zaplacení účtu za vydané 
potraviny, takže zdejší obchodníci, kteří dodali potraviny, potažmo obec by pro tyto ještě dostati měla peněz 
750.-- a prosíme, by nám obnos ten zaslán byl“; Pramen: Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv 
města Habry (1613–1945 (1950)), Péče o nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 
1930–1940, počet listů 1–191, Městský úřad v Habrech, dne 26. března 1931. Tato listina byla podepsána 
starostou města 
90  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond– Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Péče o 
nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191 
91  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Péče o 
nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191, list 5: Protokol 
sepsaný u městského úřadu v Habrech dne 19. dubna 1931 
92  „Dle přípisu okresního úřadu v Čáslavi ze den 24. února 1931 č. 6567 zvýšilo ministerstvo sociální 
péče výnosem ze dne 13. února 1931 č. j. LL500/III. E 1931 únorovou kvotu určenou pro státní stravovací akci 
pro osoby nezaměstnané o Kč 20.000.- pro okres čáslavský, z čehož pro nezaměstnané v obci Habrech přiděleno 
40 poukázek č. 3661-3700, každou po Kč 10.--, tedy na potraviny přidělilo obnos Kč 400.-- Potraviny dodali 
zdejší obchodníci pan Emil Herrmann na 21 poukázek na Kč 210.-- a slečna Emilie Linhartová na 19 poukázek 
za Kč 190.--. Poukázky na odběr potravin č. 3661 až 3700 lit. B. jakož i poukázky stejného čísla lit. A. 
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„akcí pro nezaměstnané“. Na den 20. února 1931 se datuje zpráva oznamující mimo jiné, že 

A. Pick vydal potraviny v ceně 120 Kč, ale nedostal je proplacené. Neproplácení ze strany 

státu se tedy opakovalo.93 

 Tedy místní úřad žádá o zaslání peněz uvedenému židovskému obchodníkovi.94 Ze 

seznamu z února stejného roku je mimo jmen židovských obchodníků podílejících se na 

pomoci chudým, možné též vyčíst, v jakých částkách se potravinové lístky pohybovaly. Tak 

bylo Bedřichu Pámovi určeno k vydání potravin za 170 Kč, Emilu Hermannovi za 60 Kč a 

Arnoštu Pickovi za 20 Kč.95 

Opakovaně se Židé podíleli na pomoci nejchudším obyvatelům Habrů i v pozdější 

době. Opět tomu tak bylo roku 1933, který je spojen se seznamem obchodníků. Jsou uvedena 

mimo jiné opět i jména židovských obchodníků, např.: „Pám Bedřich 110.--, Hermann Emil 

70.--, Pick Arnošt 40.--“96 Bližší zpráva na listu u seznamu není, ale i tak je zřejmé, že se 

jedná o obchodníky, kteří vydávali potraviny na lístky. U každého je uvedena hodnota lístků. 

                                                                                                                                                         
Připojujeme s tím, že této stravovací akce se ani obec haberská, ani okres čáslavský pro nedostatek peněžních 
prostředků nezúčastnil. Ve smyslu tamní instrukce č. 11978/III./E- 1930 prosíme, by za vydané potraviny obnos 
Kč 400.-- obci Habrům pro shora uvedené obchodníky laskavě zaslán byl. Poukázky č. 3661–3700 C na 
podpůrnou akci okresu, jakož i poukázky stejného čísla D na podpůrnou akci obce zde ponecháváme.“; Pramen: 
Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Péče o nezaměstnané, 
nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191, Vysokému ministerstvu 
sociální péče v Praze., Únor – doplatky, Městský úřad v Habrech, dne 6. března 1931. Žádost obsahuje podpis 
starosty 
93  „Došlých nám 40 poukázek na odběr potravin č. 7146-7185 bylo dotyčným osobám vydáno, které za ně 
potraviny dne 20. dubna jako v VI. týdnu a dne 27. dubna jako v VII. týdnu odebrali, poukázky ty B a A. jsme 
předložili ministerstvu sociální péče v Praze a prosíme, by nám za poukázky ty připadající obnos Kč 400.-- pro 
zdejší obchodníky vyplacen byl; Pramen: Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry 
(1613–1945 (1950)), Péče o nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet 
listů 1–191), List 164 
94  „Potraviny ty dodali zdejší obchodníci a sice pan Bedřich Uhlíř, na 13 poukázek za Kč 130.-- a pan 
Arnošt Pick na 12 poukázek za Kč 120.--. Poukázky na odběr potravin č. 3956 až včetně do č. 3800 lit. B., jakož i 
poukázky lit. A. III připojujeme s tím, že této stravovací akce se ani obec haberská, ani okres čáslavský peněžitě 
nezúčastnily. Ve smyslu tamní instrukce č. 11. 978/III/ E – 1930 prosíme, by za vydané potraviny obnos Kč 250.-- 
obci haberské a neb přímo dodavatelům potravin Bedřichu Uhlířovi obnosem Kč 130.-- a Arnoštu Pickovi 
obnosem Kč 120.-- laskavě zaslány byly.“; Pramen: Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města 
Habry (1613–1945 (1950)), Péče o nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930– 
1940, počet listů 1–191, Státní stravovací akce pro leden 1931, Městský úřad v Habrech dne 20. února 1931, 
obsahuje podpis starosty města 
95  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Péče o 
nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191, Městský úřad v 
Habrech, dne 7. února 1933 
96  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Péče o 
nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930-–1940, počet listů 1–191, č.j. 586/33, V 
Habrech dne 26. května 1933 
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Potraviny v největší hodnotě měl vydat dle této zprávy Pám Bedřich, tj. jedenáct lístků, které 

dohromady dosahovaly výše 110 Kč.  

Jak velkou pomocí bylo vydávání různých věcí na potraviny se projevilo v období 

vánočních svátků, kdy byly rozdány další lístky v ceně 150.- Kč, a to na základně vynesení 

ze dne 22. prosince 1930. Tyto lístky byly rozdány pro děti nezaměstnaných: „M ěstský úřad 

v Habrech děkuje vroucně, za tamním vynesením ze dne 22. prosince 1930 čís 49314 

zaslaných 6 poukázek na vánoční příspěvek pro děti nezaměstnaných v ceně 150.-Kč a sdílí, 

že po usnesení komitétu za tím účelem svolaného poukázky vydány byly takto:“97 Po 

uvedeném citátu následuje výčet všech, kteří obdrželi uvedené poukázky. Z nich uvádím 

chudou vdovu, dělníka bez zaměstnání s pěti dětmi a nemanželskou matku s dítětem: 

„Poukázky byly mimo jiné vydány takto: „chudé vdově v Habrech, matce 3 dítek na Kč 20.-, 

dělníku bez zaměstnání a otci 5 dětí na Kč 20.-, dělnici v Habrech: nemanželské matce 1 dítka 

na Kč 20.-“98 O vydání potravin na uvedené lístky byl požádán židovský obyvatel Habrů, 

tj. B. Pám, který tak skutečně učinil.99  

Mimo pomoc obchodní činností se též vyskytují návrhy Židů na řešení situace 

chudoby různými radami. V době rozmáhající se chudoby se o pomoc chudým stará také 

úřadující radní Stránský, který upozorňuje, že po dokončení stávajících prací budou chudí 

opět bez zaměstnání. Proto žádá, aby byla prodloužena doba pro čerpání státního příspěvku, 

aby ještě stačily být provedeny některé nouzové práce: „V dozírné době budou však práce na 

státní silnici dokončeny a nezaměstnaní se ocitnou bez výdělku a pro tento případ dovolujeme 

si snažně prositi, aby doba určená ministerstvem k vyčerpání stát. příspěvku Kč 7.000.- do 31. 

října 1931 byla obci Habrům milostivě prodloužena do 31. prosince 1931, do které doby by 

obec své nouzové práce provedla.“100  

                                                 
97  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Péče o 
nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191  
98  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry´(1613–1945 (1950)), Péče o 
nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191, Vánoční 
příspěvek pro děti nezaměstnaných, Číslo: 1844/30, Obr. 2.083, jména vědomě neuvádím 
99  Peníze opět neobdržel ihned od příslušného úřadu, ale musela se podat žádost na ministerstvo o jejich 
proplacení: „Za tyto poukázky požádán byl Bedřich Pám, obchodník v Habrech oprávněncům potraviny vydati, 
což též učinil a o tom jsem se přesvědčili, a proto prosíme, by obnos Kč 150.-- za připojených 6 poukázek přímo 
Bedřichu Pámovi v Habrech, a neb nám pro něho zaslán byl.“ Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – 
Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Péče o nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro 
nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191, 
100  Pod žádostí je uvedeno datum 5. října 1931, jakož i podpis úřadujícího radního Stránského společně s 
razítkem městského úřadu v Habrech; Pramen: Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry 
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Významným dokladem o tom, že se v Habrech rozšiřovala chudoba i v pozdějších 

letech, na jejímž významném návrhu řešení se podíleli haberští Židé, je návrh jejího řešení 

od A. Hermanna, židovského obyvatele Habrů, který se datuje do 8. února 1935. Je to doklad 

zájmu o společenské blaho. V jeho návrhu je upozorňováno na „vzmáhající se žebrotu“, 

stejně jako na omezené výdělky, které mohou být jednou z příčin opravdové „bídy“: 

„Dostavil se pan Arnošt Herrmann z Habrů čp. 133, v současném zastoupení jeho otce Emila 

Herrmanna čp. 132 a klade následující návrh: Vzhledem k vzmáhající se žebrotě a vzhledem k 

omezeným výdělkům v náhledu opravdové bídy klade uctivý návrh, by město laskavě u 

jednotlivých majitelů vybíralo dobrovolný měsíční příspěvek v poskytování almužen a 

almužny tyto rozdávalo skutečně potřebným a tím se zamezilo, aby lenoši, k těmto podporám 

nepřicházeli a majetníci nebyli při dnešní krizi zbytečně vystavováni bezúčelným vydáním. 

Podepsaní zavazují se, k tomuto účelu každoměsíčně složiti Kč 10.-- a jsou 

přesvědčení, že i druzí páni milerádi podobným příspěvkem akci tuto usnadní. Podepsaní 

prosí, by o této věci v městské radě a zastupitelstva jednáno bylo.“101 

Návrh postavený na logických skutečnostech byl však zamítnut radou dne 14. února 

1935. V archiválii nebyl uveden důvod pro neuskutečnění návrhu ani diskuse k němu, ale 

prosté rozhodnutí zamítnutí.102. 

Látky  

V následujícím případě se činnost haberského židovského obchodníka příznivě 

vztahuje k zakoupení látky na kroj pro hasičský sbor zástupci města. Je doložena zpráva103, že 

Viktor Brod, obchodník v Habrech vyhrál výběrové řízení pro zadání koupě látky na ušití 

hasičských stejnokrojů. Byla to látka pro 30 členů hasičského sboru: „Po podané zprávě 

                                                                                                                                                         
(1613–1945 (1950)), Péče o nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet 
listů 1–191 
101  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Péče o 
nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet listů 1–191, List 164, 
Protokol napsaný úřadu v Habrech, dne 8. 2. 1935 
102

  „Zamítnuto m. radou 14/2; Pramen: Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry 
(1613–1945 (1950)), Péče o nezaměstnané, nouzové akce, stravovací akce pro nezaměstnanost 1930–1940, počet 
listů 1–191: Protokol napsaný úřadu v Habrech, dne 8./II. 1935 
103  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)) III. SPISY, b) 
Spisy, 4. Péče o veřejné ústavy a zařízení, chudinství, inv. č. 87, obsah: Záležitosti spolkové a osvětové – činnost 
spolků, knihovna, knihy, osvěta, divadelní představení, zábavy aj., časový rozsah: 1931–1943, kart. 3, list 53, č.j. 
482. Hasičský sbor v Habrech žádá o vybavení 30 členů pracovním oděvem, Městský úřad v Habrech, dne 1. 
června 1937 
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starostou sboru a k návrhu p. Josefa Voplakala a Antonína Špáce jednohlasně usneseno 

poříditi nákladem obce pro třicet členů hasičského sboru pracovní stejnokroj, látku zakoupiti 

od p. Viktora Broda v Habrech podle předloženého vzorku za Kč 36.30 s podmínkou, že látka 

bude zaplacena z rozpočtu 1938 bezúročně a dále usneseno městskou radu a zástupce hasičů 

zmocniniti zadati stejnokroje k ušití.“104 Přínos nebyl jenom v tom, že uvedený obchodník 

měl požadovanou látku, tedy že své finanční či jiné prostředky vložil do obchodu s látkami, 

na základě čehož jeho látka mohla dosahovati takové kvalitní úrovně, že byl shledán vhodný 

k tomu, aby u něho látka nakoupena byla, ale a to především, jak je zmíněno ve zprávě 

okresnímu úřadu v Čáslavi, si hasičský sbor vybíral mezi více vzorky různých látek u vícero 

obchodníků, a nejen co se týče kvality látky předčila nabídka obchodníka Broda ostatní, ale 

dokonce i ceny. Velmi důležité je, že potom dokonce V. Brod slevil z původní ceny, a rozhodl 

se čekat až do příštího roku na zaplacení látek, a to bez jakýchkoliv úroků. Takto se projevil 

dokonce i potom, co jeho nabídka předčila ostatní. Domnívám se, že je to ukázka jak 

židovský obchod byl přínosný pro místní obyvatele, jelikož hasičský sbor čerpá finance z 

městských zdrojů: „Podotýkáme, že hasičský sbor si opatřil vzorky svými odborníky 

kvalitních látek, v nichž nevhodnější byla jak cenově, tak i jakostí látka od pana V. Broda z 

Habrů, jmenovitě tento ještě nabízenou částku snížil a uvolil se čekati za tuto bezúročně, až 

do příštího roku, a proto ještě jednou žádáme, aby toto usnesení bylo schváleno, pokuď 

možno co nejdříve, poněvadž hasičský sbor v Habrech koná 4.července 1937 veřejné okrskové 

cvičení a do této doby jest nezbytno tyto oděvy poříditi.“ 105 

Přes výrazně výhodné podmínky nabídky látky pro hasičský sbor, byl V. Brod 

požádán starostou ještě o snížení ceny. To však odmítl, což je odůvodnitelné už nepříznivými 

obchodními podmínkami, a to také učinil, totiž oznámil, že cenu již nejde více slevit: 

„Starosta města požádal přítomného pana V. Broda aby nabízená cena zamyšlené dodávky 

pro oděvy hasičského sboru byla dle usnesení obecního zastupitelstva ze den 13. t.m. 

upravena a účet za to že má býti zapraven z rozpočtu r. 1938 v měsíci lednu. Přítomný pan V. 

                                                 
104  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)) III. SPISY, b) 
Spisy, 4. Péče o veřejné ústavy a zařízení, chudinství, inv. č. 87, obsah: Záležitosti spolkové a osvětové – činnost 
spolků, knihovna, knihy, osvěta, divadelní představení, zábavy aj., časový rozsah: 1931–1943, kart. 3, list 53, 
č.j. 482. Hasičský sbor v Habrech žádá o vybavení 30 členů pracovním oděvem, Městský úřad v Habrech, dne 1. 
června 1937 
105  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 4. Péče o veřejné ústavy a zařízení, chudinství, inv. č. 87, obsah: Záležitosti spolkové a osvětové – činnost 
spolků, knihovna, knihy, osvěta, divadelní představení, zábavy aj., časový rozsah: 1931–1943, kart. 3 
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Brod prohlašuje, že mu nelze z nabízené ceny látek již dále činiti slevy, poněvadž doporučil 

kvalitní látku a nemá takřka přiměřený výdělek. Přesto však, že jest ochoten dodati pro 30 

stejnokrojů pracovník as 90 m látky šíře 140 cm dle vzorku č. 1537 KI za cenu Kč 36.-- za 1 m 

při placení bezúročně v lednu 1938, v čemž jest již započtena daň z obratu. Tím protokol 

přečten schválen a podepsán.“106 Uvedený citát představuje jiný pohled na „Žida 

obchodníka“, než jak jej známe z vyprávění různých románů světové beletrie. Tam je často 

představen jako ten, kdo neustále smlouvá o nižší cenu. Zde je spíše tím, který přestože jeho 

podmínky byly nejlepší, je přemlouván na uzavření obchodu, který jeho výdělek ještě umenší. 

Snaha o ještě výraznější snížení ceny byla přímo od zástupce města. Přesto, že nakonec byla 

smlouva uzavřena, jak je psáno výše v citátu, za nepříliš výhodných podmínek pro 

židovského obchodníka V. Broda, našel se takový občan a obyvatel Habrů, který podal 

stížnost proti uvedenému obchodu. Stížnost byla podána člověkem snad z nejnižšího stavu, 

jelikož byl vyživován se svou rodinou, svým otcem a práci neměl, a také dle archiválie107 

žádnou nehledal. Připadá v úvahu tuto stížnost za uvedených podmínek obchodu považovat 

částečně, snad jako motivovanou nepřátelským postojem vůči židovským obchodníkům, což 

však uvedeno není, ale nedá se to dle mého názoru vyloučit: „O tomto usnesení vydána byla 

vyhláška dne 14. května 1937 a poznamenáváme, že proti konané schůzi obecního 

zastupitelstva dne 13. května 1937 podána byla stížnost Jaroslavem Chleborádem, která jest 

připojena u spisu žádosti za poskytnutí příspěvku na pozemek družstevní mlékárny v Habrech. 

Co se týče poznámky v této stížnosti ve věci postupu při zadávání nákupu látky pro hasičské 

stejnokroje podotýkáme, že námitky jsou bezpředmětné a nepodstatné, jelikož hasičský sbor 

svými odborníky si předepsané vzorky kvalitních látek opatřil sám, takže volba těchto 

přenechána dle rozhodnutí hasičského sboru. Stěžovatel podal hromadnou nemístnou 

stížnost k několika bodům obec. zastupitelstva, aby jen stěžoval naší práci,... Konečně 

podotýkáme, že jmenovaný stěžoval neplatí žádné daně, ani nevyhledává žádnou práci a 

nekoná žádného zaměstnání a jest se svoji rodinou řadu let vyživován svým otcem, který 

pobírá značné výslužné, sám nájemné neplatí, ani dávku z nájemného, takže nemá jakékoliv 

                                                 
106  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 4. Péče o veřejné ústavy a zařízení, chudinství, inv. č. 87, obsah: Záležitosti spolkové a osvětové – činnost 
spolků, knihovna, knihy, osvěta, divadelní představení, zábavy aj., časový rozsah: 1931–1943, kart. 3 
107  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 4. Péče o veřejné ústavy a zařízení, chudinství, inv. č. 87, obsah: Záležitosti spolkové a osvětové – činnost 
spolků, knihovna, knihy, osvěta, divadelní představení, zábavy aj., časový rozsah: 1931–1943, kart. 3. list 55 
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příčiny ke stížnosti. Z důvodu těchto žádáme, aby jeho stížnost jako nemístná a bezpředmětná 

byla zamítnuta. Konečně žádáme, aby ve věci jeho stížnosti do protokolování usnesení 

obecního zastupitelstva, že neobsahuje ničeho o průběhu jednání a neposkytuje úplný obraz 

jednání, nýbrž pouze konečné jednání, jest proto neúplný – byl jmenovaný stěžovatel k 

tamnímu úřadu předvolán a učiněno mu bylo potřebné vysvětlení a udělena mu důtka.“108 

Podomní obchodníci 

Židé se v dřívějších dobách často věnovali podomnímu obchodu. Důvodů pro tento 

druh oživy je mnoho. Někdy to mohlo být řešení těžké situace, tedy aby se lidé dostali z 

chudoby. Z důvodu své chudoby a nutnosti uživit rodinu se například zabývala podomním 

obchodem i matka rabína R. Federa, pozdějšího učitele haberských židovských dětí.109 Židé 

často patřili k vzdělaným vrstvám společnosti. Svoji vzdělanost, hlavně jazykovou, mohli 

uplatňovat právě na těchto cestách za obchodem. V knize povolení k podomnímu obchodu 

mezi lety 1898–1927110 se nachází několik Židů tímto druhem obživy se zabývajících. Po 

úplnějším nahlédnutí do seznamu je možné zjistit, že obchodníci z určité oblasti či města se 

většinou zaměřují výhradněji na určitý druh nabízených věcí. Na základě čeho lze částečně 

usuzovat, že jejich prodej je spojen s výrobou v místě, odkud pocházejí. Je to vlastně 

pravděpodobně velmi podobný způsob prodeje jako dnes, ale pouze s rozdílem, že tehdy 

nebyla tak rozvětvená síť maloobchodních a velkoobchodních prodejen. Tím tedy byli 

obchodníci dovážející nové výrobky částečně nuceni věnovat se obchodu podomnímu, 

protože nebylo tak velké množství obchodů, které by nabízené výrobky koupilo. Pokud byl 

zájem o větší odbyt jednoho druhu výrobku, např. mýdla, tak se dotyčný prodávající věnoval 

uvedenému druhu prodeje. Např. obchodníci z oblasti Budin se výhradně zaměřili na prodej 

mýdla, kdežto podomní prodávající z města Boskovic nabízeli věci střižné a vlněné. V 

seznamu podomních obchodníků se dále nacházejí ojedinělí příchozí obchodníci z různých 

                                                 
108  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 4. Péče o veřejné ústavy a zařízení, chudinství, inv. č. 87, obsah: Záležitosti spolkové a osvětové – činnost 
spolků, knihovna, knihy, osvěta, divadelní představení, zábavy aj., časový rozsah: 1931–1943, kart. 3. list 55 
109  „Ale ani otcův výdělek nestačil nás uživit a tu se rozhodla matka k ráznému činu.“ „…požádala o 
povolení k podomnímu obchodu, koupila si lehkou nůši a chodila spolu s otcem po vsích a nabízela panímámám 
zástěry, šátky, košile, spodky a kartouny na všední šaty a tak pomáhala krýti domácí potřeby.“ Pramen: Richard 
Feder, Ústřední církevní nakladatelství v Praze, uspořádal Dr. Rudolf Iltis za spolupráce Dr. Františka Gottlieba a 
Dr. Josefa Bora, Praha 1973 str. 12 
110  Kniha vyd. povolení k podomnímu obchodu, 1898–1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, 
Archiv Habry 43, 1898–1927 
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krajů, jako třeba ze Sövénység v Sedmihradsku, kdy obchodník nabízel deky a koberce, nebo 

z části nazvané Bohorodezany, jenž nabízel věci ozdobné. Též se vyskytoval obchodník 

pocházející z Taruspolu a nabízel věci střižné ozdobné. 

První věcí, která byla nabízena podomním obchodem, bylo tedy mýdlo, které bylo 

nejspíše dlouho žádané. Těmito obchodníky byli Weisser Šalamoun., Brüland Šalamoun111, 

Westreich Israel112 a Roth Osias113, kteří měli povolení k podomnímu obchodu vyhotoveno 

domovskou obcí Budin a platné bylo do roku 1898. Všichni uvedení obchodníci měli bydliště 

nestálé, což už nejspíše patří k obchodníkům tohoto druhu. 

S přibývajícími roky se začínaly prodávat i věci z jiných oblastí. Už se nezůstává 

pouze u mýdla, ale nabízeny jsou i věci střižné a ozdobné, které nabízel Blauer Osias 

Chaim114, jenž povolení pro prodej získal do 31. 10. 1899. Tento prodejce pocházel z Haliče. 

Několikeré povolení k podomnímu obchodu, které bylo vydáno obchodníkovi, jenž pocházel 

z Boskovic, mělo pravděpodobně vliv na další zpestření obchodu. Zaměřil se totiž na prodej 

textilních výrobků. Jmenoval se Friedmann Šalamoun115 a povolení k podomnímu obchodu 

                                                 
111  Kniha vyd. povolení k podomnímu obchodu, 1898–1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, 
Archiv Habry 43, 1898–1927, str. 1–2: „Číslo běžné: 2., Brüland Šalamoun, datum 1/3 1898, Místo narození 
(správní obvod): Budin, Rok narození: 1860, Bydliště: nestálé, Obec domovská: Budin, Povolené druhy zboží: 
mýdlo. Doba, po kterou povolení trvá (až do... 9): 1/5 1898. Úřad, který povolení původně vyhotovil: Budin, 
Poznamenání, pro který obvod vidimování se stalo: Rakousko 
112   Kniha vyd. povolení k podomnímu obchodu, 1898-1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond Habry, 
Archiv Habry 43,1898-1927, str. 1-2,: „Číslo běžné. 3., Westreich Israel, datum 1/3 1898, Místo narození( 
správní obvod): Budin, Rok narození: 1862, Bydliště: nestálé, Obec domovská: Budin, Povolené druhy zb-ží: 
mýdlo, Doba, po kterou povolení trvá, (až do..9): 28/4 1898, Úřad, který povolení původně vyhotovil: Budin, 
Poznamenání, pro který obvod vidimování se stalo: Rakousko“ 
113  Narodil se roku 1864 a i on má jakožto podomní obchodník bydliště nestálé. Povolení bylo získáno na 
úřadu Budin a platilo do 1. dubna 1898. Stejně i on získal povolení pro Rakousko Pramen: Kniha vyd. povolení 
k podomnímu obchodu, 1898–1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, Archiv Habry 43, 1898–1927, 
str. 1–2: „Číslo běžné 4., Roth Osias, datum 1/3 1898, Místo narození (správní obvod): Budin, Rok narození: 
1864, Bydliště: nestálé, Obec domovská: Budin, Povolené druhy zboží: mýdlo. Doba, po kterou povolení trvá 
(až do... 9): 1/4 1898. Úřad, který povolení původně vyhotovil: Budin, Poznamenání, pro který obvod 
vidimování se stalo: Rakousko 
114  Toto povolení bylo uděleno pro obvod Čáslav dne 22. 7. 1899; Pramen: Kniha vyd. povolení k 
podomnímu obchodu, 1898–1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, Archiv Habry 43, 1898–1927, 
str. 3–4: „Číslo běžné: 14, Blauer Osias Chaim, datum:24/7 1899, Místo narození (správní obvod): Kamiouka 
Halič, Rok narození: 1861, Bydliště: Kamiouka, Obec domovská:  Kamiouka, Povolené druhy zboží: Střižné, 
ozdobné atd. Doba, po kterou povolení trvá (až do… 9): 31. 10. 1899. Úřad, který povolení původně vyhotovil:  
30/05 98. Poznamenání, pro který obvod vidimování se stalo: Čáslav 22/7 99 č. 102 
115  Kniha vyd. povolení k podomnímu obchodu, 1898–1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, 
Archiv Habry 43, 1898–1927, č. 11, str. 5–6: „Friedmann Šalamoun, datum 21/8 1901, Místo narození (správní 
obvod): Boskovice, Rok narození: 1859, Bydliště: Boskovice, Obec domovská: Boskovice, Povolené druhy 
zboží:střižné a vlněné zboží, Doba, po kterou povolení trvá (až do… 9): 25/8 1902, Úřad, který povolení 
původně vyhotovil: Boskovice 19/8 9?, Poznamenání, pro který obvod vidimování se stalo: Čáslav, 9/8 90(-?1). 
č. 87 
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získal v Boskovicích, kde se též narodil. Ve své nabídce měl střižné a vlněné věci, pro které 

získal povolení prodeje do 9. 8. 1902116 pro čáslavský obvod. Stejný prodávající získal 

opětovné povolení117 k prodeji střižných a vlněných věcí dne 23. srpna roku 1903. Později 

prodával118 látky na šaty. Lázár Dávid119 podomní prodej rozšířil o deky a koberce. Pocházel 

ze Sövénységu v Sedmihradsku, kde se roku 1863 narodil. Povolení k provozování činnosti 

obdržel pro Ledeč a stalo se tak roku 1907.120 Pro obvod Čáslav má povolené prodávat 

Weissblüth Menache.121 Obchod zpestřil ozdobnými věcmi. Dne 28. července 1914 získali 

dva obchodníci pocházející z Taruspolu, Kppstein Isak a Hilel122 povolení123 pro prodej 

střižných ozdobných věcí. Ze zápisu jmen na jednom povolení je patrné, že obchodovali 

společně. Tedy je to výjimečný případ, jelikož všichni předešlí uvedení obchodovali každý 

zvlášť, jak to vyplývá z povolení, které obdrželi.  

                                                 
116  Těžko čitelné: možná je uveden rok 1891; povolení: č. 87 
117  Kniha vyd. povolení k podomnímu obchodu, 1898–1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, 
Archiv Habry 43,1898–1927, str. 7–8: „č. 34, Friedmann Šalamoun, datum 22/2 1902, Místo narození (správní 
obvod): Boskovice, Rok narození: 1859, Bydliště: Boskovice, Obec domovská: Morava, Povolené druhy zboží: 
střižné a vlněné, Doba, po kterou povolení trvá (až do... 9): Boskovice 23/8 02, Úřad, který povolení původně 
vyhotovil: 25/8 1903 pro Moravu; Poznamenání, pro který obvod vidimování se stalo: Čáslav 21/2 02 č. 198 
118  Doba, po kterou povolení trvá, je psáno datum 22. srpna 1903. Pro obvod Kolín je však poznamenáno 
datum 25. května 1904; Pramen: Kniha vyd. povolení k podomnímu obchodu, 1898–1927, Státní archiv 
Havlíčkův Brod, fond – Habry, Archiv Habry 43,1898–1927, str. 9–10: „číslo běžné: 4, Friedmann Šalamoun, 
datum 26/5 1904, Místo narození (správní obvod): Boskovice, Rok narození: 1859, Bydliště: Boskovice, Obec 
domovská: Boskovice, Povolené druhy zboží: látky na šaty, Doba, po kterou povolení trvá (až do… 9): 22/8 
1903 č. 40, Úřad, který povolení původně vyhotovil: Boskovice,Poznamenání, pro který obvod vidimování se 
stalo: Kolín 25/5 1904 č. 73 
119  Kniha vyd. povolení k podomnímu obchodu, 1898–1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, 
Archiv Habry 43,1898–1927, str. 8–9: „Číslo běžné 7., Lázár Dávid, datum 26/7 04, Místo narození (správní 
obvod): Sövénység v Sedmihradsku, Rok narození: 1863, Bydliště: Sövénység, Obec domovská: Sövénység; 
Povolené druhy zboží: deky, koberce, Doba, po kterou povolení trvá (až do... 9):, Úřad, který povolení původně 
vyhotovil: 1907 14/i č.524, 523; Poznamenání, pro který obvod vidimování se stalo: Ledeč 13/07, 25/7 07 
120  14/i č.524, 523 
121  Jako domovskou obec má uvedeno Bohorodezany, Kniha vyd. povolení k podomnímu obchodu, 1898–
1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, Archiv Habry 43,1898–1927, str. 16–17: „Číslo běžné 35., 
Weissblüth Menasche, Datum 18/2 1914, Místo narození (správní obvod): nevedeno (předcházející ve stejném 
rámečku je Chlumětín), Rok narození: 1865, Bydliště: prázný (viz narození), Obec domovská: Bohorodezany ?, 
Povolené druhy zboží:  ozdobné, Doba, po kterou povolení trvá (až do... 9): 19 II? č.20795, Úřad, který povolení 
původně vyhotovil: neuvedeno, Poznamenání, pro který obvod vidimování se stalo: č. 8/9 14 Čáslav 
122  Kniha vyd. povolení k podomnímu obchodu, 1898–1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, 
Archiv Habry 43,1898–1927, str. 16–17: „Číslo běžné: 46, Kppstein Isak a Hilel, datum 22/6 14, Místo narození 
(správní obvod): Taruspol, Rok narození: 1859, 1874, Bydliště: Taruspol, Obec domovská: Taruspol, Povolené 
druhy zboží: střiž ozdobné; Doba, po kterou povolení trvá: Vídeň 22928/13, Úřad, který povolení původně 
vyhotovil: 28/7 1914 č. 90/13, Poznamenání, pro který obvod vidimování se stalo: v Štokách (?) 14/ 5 14“; 
Trvalé bydliště, jako i domovskou obec mají oba dva Taruspol. 
123  Kniha vyd. povolení k podomnímu obchodu, 1898–1927, Státní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, 
Archiv Habry 43,1898–1927, č. 90/13 
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Lidé sídlící v Habrech a okolí měli touto činností přístup k různým výrobkům, mohli 

se těšit ze zajímavostí z jiných krajů či výrobků k praktické a důležité stránce života, tedy 

hygieně.  

Lékaři 

Židé zaobírající se lékařstvím byli v habrech váženými osobami. V haberské kronice 

se nachází několik záznamů o židovských lékařích, ale nejdůležitější je záznam o MUDr. 

Aronovi Lengsfeldovi. 

V haberské kronice se nacházejí zápisy oznamující, že od roku 1858 se v Habrech 

vyskytovali dva lékaři. Vždy to údajně byl jeden katolík a jeden Israelita: „Jak pamětníci 

jsou, byli od r. 1858 a snad i před v Habrech vždy 2 lékařové: 1 katolík a israelita.“124 První 

lékař, který je zmíněn jménem byl J. Kraus: „…provozoval lékařskou praksi zde Jakub Kraus, 

chirurg, rozený v Habrech, se stal panským lékařem, a tak prvnější o deputátní příjmy 

přišel“.125 Roku 1882 Jakub Kraus zemřel a ve vypsaném konkursu obstál nejlépe MUDr. 

Aron Lengsfeld, který se svojí činností a vřelým přístupem k obyčejnému lidu významně 

zapsal do dějin Habrů. Za svoji službu dostával tzv. „služné“ ve výši 150 zlatých, které bylo 

vypláceno do r. 1890: R. 1882: „V době té zemřel také lékař Jakub Kraus. Nyní vypsán od 

velkostatku konkurs a ustanoven MDr. Aron Lengsfeld, jako lékař velkostatku a města Habrů 

a měli jsme od té doby 1 lékaře. Obec vyměřila opět služné 150 zlatých (300 Korun), kterýž 

obnos až do r. 1890 (dle účtu) platila, kdy novým zákonem upravena služba na lékařské 

obvody okresní.126“ „A tak udělen celý obvod dle usnesení okresního zastupitelstva od 1.m. 

prosince r. 1890 p-MDr. Aronovi Lengsfeldovi se služným pr. 400 zl. r.č. (800 Korun, a 

paušálu 350 zl. r.č. (700 Korun). Obci odpadlo vydání na lékaře. Intermezzo toto až do roku 

1900 měli jsem 3 lékaře v jedné obvodního-obecního- a panského.“127 

Roku 1900 obecní zastupitelstvo schválilo rozdělení haberského okresního obvodu na 

dva obvody. Jeden z nich obdržel MUDr. Aron Lengsfeld. Za práci obdržel 800 K a paušál 

                                                 
124  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
str. 45 
125  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
str. 45 
126  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
Obvody ty počaly vůbec r. 1889, jak na str. 42 řečeno, utvořeny 3 obvody: Habry, G. Jeníkov, Vilémov 
127  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 46 
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370 K. Jeho obvod zahrnoval Jiříkov, Kámen, Kněž, Lučice, Malčín, Miřátka – Pohled, 

Proseč, Radostín, Skuhrov. Dle záznamu obvod zahrnoval celkem 3319 obyvatel: „Okresní 

zastupitelstvo se dne 12. června r. 1900 usneslo na rozdělení okresního tj. obvodu 

Haberského na dva lékařské obvody.128 První obvod udělený Mdr. Aronu Lengsfeldovi se 

služným 800 Korun, paušálem 370 Korun obsahoval Jiříkov, Kámen, Kněž, Lučice, Malčín – 

Miřátka – Pohled, Proseč, Radostín – Skuhrov 3319 obyvatel.“129 

MUDr. A. Lengsfeld se narodil 29. prosince 1847 v Nových Hradech.130 Jako lékař 

působil v Habrech celkem třicet let. Jak již bylo uvedeno, tak zastával pozici obvodového 

lékaře. Mezi židovskými lékaři v Habrech byl nejváženější, avšak nutno uvést, že dle mého 

bádání pravděpodobně dokonce mezi všemi lékaři haberskými, jelikož nebyla autorem této 

práce v haberské kronice nikde nalezena uctivá slova vztahující se k lékaři, jakou byla jeho 

činnost popisována.  Byl výjimečný tím, že nejchudší léčil zdarma: „MUDr. A. Lengsfeld byl 

oblíbený, hledaný lékař, lékař lidumil, který nemajetné obětavě zdarma léčil.“ 131 Kronika dále 

uvádí, že byl svědomitý a velmi vážen: „Lékař tento působil plných 30 roků v zdejším městě, 

byl co obvodový a svědomitý lékař hojně vyhledáván a povšechně co lidumilný člověk vysoce 

vážen.“132 Lékař A. Lengsfeld zemřel dne 28. března 1913. Když zemřel, tak mu bylo 65 

let.133  

V druhé polovině 30. let 20. století byly už nejspíše zapomenuty záslužné činy 

předcházejících generací židovských lékařů v Habrech, jelikož v roce 1938, žádal lékař 

židovského původu o možnost provozování činnosti v Habrech, ale byl odmítnut mimo jiné 

právě z důvodu svého původu. Jmenoval se jmenoval MUDr. R. Štern134 a okolnost jeho 

odmítnutí z rasového důvodu je více probírána v oddíle Odpor vůči Židům v Habrech. 

                                                 
128  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
Rozdělení schválil zemský výbor ze dne 23. listopadu r. 1900 
129  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 45–46 
130  Habeská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
131  Habeská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
132  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 377 
133  Zemřel dne 28. března 1913 ve věku 65 let 
134  Výpis z usnesení městské rady v Habrech ze dne 2. prosince 1938, č.j. 1564/39; Předmět jednání: 
Žádost MUDr. Rudolfa Šterna v Praze o povolení provozovati lékařské prakse v Habrech, Za správnost 
vyhotovení opisu: Městský úřad v Habrech, dne 25. 3. 1939; archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. 
SPISY, b) Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., 
časový rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2 
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2.3.2. Jiná povolání 

Jak již bylo psáno v úvodu tohoto oddílu, tak dlouhou dobu byli Židé vinopalníci, 

avšak jakmile nabyli větší svobody, tak se začali více zaměstnávat průmyslem a jinými 

prospěšnými činnostmi, byli výrobci, řemeslníci, advokáti, vlastníci zemědělské půdy. Nebyli 

tedy jen obchodníci, ale podíleli se na obecně prospěšných povoláních. 

Prvním vinopalníkem, o kterém je dostupná zpráva,135 byl v roce 1724 Abraham 

David, následoval Lasar Pick, Markus Meisel, Isak Reuchart, Joseph Pik, Moises Pick, Lazar 

Pik, Moses Pik, Lazar Pik a synové. V roce 1849 byla zřízena druhá vinopalna Heinrichem 

Pikem. Vinopalna měla parní aparát a šest pracovníků.136 Mezi 1910 až 1941 byl 

vinopalníkem Karel Lustig, který se později mimo jiné zabývá výrobou lihovin. V archivu 

ŽMP137 se dochovala fotografie židovské vinopalny, na jejímž štítě je letopočet 1824, avšak 

dle architektonických rysů budovy je staršího data a r. 1824 je pravděpodobně doba 

přestavby. Jedná se o dům, který stojí ve dvoře domu na náměstí. Fotografie budovy se 

nachází v příloze této práce. V haberské kronice je též v oddílu věnovaném židovské obci 

zpráva o tom, že se v Habrech pálila tzv. pravá žitná a prodávala se s doporučením: „Pravá 

haberská“: „Že zde byly rodiny velmi zámožné, není divu, že i obchod byl znamenitý a 

rozsáhlý... Vyráběla, lépe řečeno pálila se zde pravá žitná, která daleko se rozvážela. Prodej 

doporučoval se všude firmou: Pravá haberská.“138 Ze seznamu vinopalníků139 je zřejmé, že 

se touto činností zaobírali nejvíce Židé s příjmením Pick, avšak Pickova rodina byla též 

spojena se sklářskou výrobou, neboť vlastnila sklářskou huť v Tasicích140, která zaměstnávala 

až 50 lidí: „V kronice města Ledeč nad Sázavou se uvádí, že r. 1844 vlastnila sklářskou huť v 

Tasicích firma Lazar Pick a synové z Habrů, která zaměstnávala na 50 lidí a vyráběla různé 

druhy bílého křišťálového dutého skla, jež se dávalo k další rafinaci na Rumbursko a odtud 

šlo dále za hranice. V tuzemsku nezůstávalo z výrobků nic. Uvedená firma sklárnu později 

                                                 
135  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení 
136  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení 
137  Archiv ŽMP, fond – Habry – fotografie 
138  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
139  Jiří Fiedler, ŽMP, archiv na Smíchově v Praze, zpracovaný seznam důležitých událostí a osob pro 
město Habry, nahlédnutí pouze po zakoupení  
140  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8, str. 47 
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pronajala Ignáci Ruckelovi, který se pak stal od r. 1860 jejím majitelem. Toto zjištění vede k 

zamyšlení, kam až obchodní zájmy místních židovských rodin sahaly. Pickova rodina ještě 

před okupací Německa byla v Habrech, vlastnila dvoupatrový dům čp. 11 a provozovala ob-

chod se smíšeným zbožím a železářství.“141 

Dalšími zaměstnáními byly např. koželuhové od r. 1793, kdy byl koželuhem Abraham 

Stránský. Mimo příjmení Stránský se mezi koželuhy vyskytuje též jméno Salomon Spizt 

v letech 1831 až 1834. Vyskytovali se však též pekaři, např. Alexander Barkus v roce 1793, 

dále Josef Markolius, Abraham b. Isak Stransky, nebo sklenáři Thadeus Neumann, Simon 

Khon, krejčí, ševci, rukavičkáři, mezi které náležel Fridman Brod v roce 1810 až 1822, Lazar 

Kraus, Samuel Brod, Jakob Kraus. Co se týče činnosti spojené s rukavičkáři, tak byla 

v Habrech v roce 1911 zřízena továrna na rukavice židovskou společností Werfel & Böhm, 

kdy se na jejím zřízení podílel haberský Žid A. G. Stránský: „Svými styky přivodil, že firma 

Werfel & Böhm z Prahy v roce 1911 zařídila v Habrech továrnu na výrobu rukavic v které z 

města zaměstnáno bylo kolem 100 dělníků a dělnic. Továrna ta vypuknutím světové války v r. 

1915 zanikla.“142 V továrně tedy získalo práci až sto osob, čímž byla významným 

zaměstnavatelem v místě.  

Je zřejmé, že Židé vykonávali vícero množství činností v menším či větším rozsahu a i 

zde, jako i v mnohých dalších pojednání, je patrné určité povznesení místa právě jejich 

myšlenkami a činností. 

2.4. Nejvýznamnější Židé 

Mezi nejvýznamnější osobnosti různých židovských obcí se běžně počítají spisovatelé, 

politici, rabíni, lékaři a případně obchodníci, kteří se svým jménem povznesli příslušné místo, 

nebo svojí činností pomohli k blaženějšímu životu lidí. Nejinak je tomu v Habrech, odkud 

pochází hned několik významných osobností. Patří mezi ně politici Judr. Adolf Stránský, 

August G. Stránský, lékař Aron Lengsfeld, Ullmann Karl či spisovatel Adler Moritz. O životě 

některých z nich máme dostupné zprávy, avšak méně, a to zejména o osobnostech žijících 

později na jiném místě. 

                                                 
141  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8, str. 47 
142  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
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Adler Moritz 143 se narodil v Habrech 3. 9. 1831, studoval práva, státovědu, starobylé 

a moderní jazyky, literaturu, a to jak v Praze, tak i ve Vídni. Z dostupných zpráv se je možné 

dozvědět, že byl členem mírové organizace, a právě v tomto ohledu, tedy pro mezinárodní 

mír, vykonával svoji činnost. Během let 1890 až 1900 spolupracoval na díle Die Waffen 

nieder a v roce 1868 uveřejnil dílo D. Krieg d. Congressidee u. d. allg. Wehrplicht im Lichte d 

Aufklärung u. Humanität unserer Zeit. Další knihou, na které se podílel, je D. Opale. Ein 

idealist Märchen. Zemřel 25. 1. roku 1907 ve Vídni. 

Dalším významnou osobnost, jejíž život byl spojen mimo jiné s Vídní, byl Ullmann 

Karl . Narodil se 24. srpna roku 1840. Během svého života byl jak vrchní lékařský rada, tak 

soukromý docent na Vysoké škole světového obchodu. Lékařství studoval na Vídeňské 

univerzitě, kde též promoval roku 1866. Roku 1897 se habilitoval na Vídeňské univerzitě pro 

oddělení dermatologie. Roku 1900 se stal docentem světového obchodu na Vídeňské 

Univerzitě.144 V průběhu svého života napsal mnohá odborná díla. Zemřel 29. 12. 1940. 

Výjimečnou osobností byl MUDr. A. Lengsfeld, který se narodil se 29. prosince 1847 

v Nových Hradech. Jako lékař působil v Habrech od roku 1882 celkem třicet let a během 

svého života zastával pozici obvodového lékaře. Svojí činností a vřelým přístupem k 

obyčejnému lidu se významně zapsal do dějin Habrů. Haberská kronika obdařuje jeho 

působení slovy oblíbený, hledaný lékař, lékař lidumil a podle stejného pramenu léčil 

nejchudší zdarma „MUDr. A. Lengsfeld byl oblíbený, hledaný lékař, lékař lidumil, který 

nemajetné obětavě zdarma léčil.“ 145 Kronika dále uvádí, že byl svědomitý a velmi vážen: 

„Lékař tento působil plných 30 roků v zdejším městě, byl co obvodový a svědomitý lékař 

hojně vyhledáván a povšechně co lidumilný člověk vysoce vážen.“146 Během svého života v 

Habrech se stal členem okresního zastupitelstva, a také zastával pozici náměstka starosty 

obce. Kromě toho byl dle kroniky „starostou“ židovské obce: „MUDr. A. Lengsfeld byl 

členem obecního zastupitelstva, mezi tím též náměstkem starosty obce a býval též starostou 

                                                 
143  Verzeichnis jüd. Autoren(atisem.)/Bd. 1, 31a.; Sigilla Veri(antisem.)/Bd. 1, 185.; Archviv Bibliographia 
Judaica/Bd. 1, 440 T. I. Kürschner/Nekrolog/1901-1935, 646.; Geschichte der bömischen Länder/Bd. 1, 677a 
BJB 1995 a. ÖNB/NKat neu c. DBA cnf. DBA/NF D. GV 1700-1910 
144  Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert. I-III. 
München 2002, str. 206 
145  Habeská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
146  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 377 
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israelitské obce.“147 Zemřel roku 1913 ve věku 65 let.148 Dle kronikářského svědectví přišlo 

na pohřeb mnoho lidí nejen z Habrů, ale i z celého okolí: „Dne 28. března 1913 zemřel 

obvodní a panský lékař Mudr Aron Lengsfeld.“149„Ú čast občanstva o pohřbu jak z města tak i 

z celého okolí byla velmi četná.“ 150 Je zřejmé, v jaké vážnosti mezi lidmi byl a jak důležitá 

byla jeho činnost i pro okolí mimo židovskou obec. Na rozdíl od prvních dvou jmenovaných 

se přímo v Habrech nenarodil, ale prožil zde střed svého života, a stal se tím součástí dějin 

haberské židovské obce. 

Jedním z nejvýznamnějších Židů byl JUDr. Adolf Stránský, který se v Habrech 

narodil. Mezi jeho významné činy nesporně patří založení Lidových novin. Během svého 

života konvertoval ke křesťanství, ale v kronice je o něm psáno jako o rozeném Židovi a oddíl 

mu věnovaný tvoří součást pojednání o haberské židovské obci.  

Narodil se 8. 4. 1855 v Habrech. Byl to právník, novinář a politik a jedním ze 

zakladatelů Spolku českých akademiků Židů. Práva vystudoval v Praze a ve Vídni.151 Během 

svého života se výrazně účastnil společenského dění. Počátky Mladočeské strany na Moravě 

jsou spojeny právě s jeho osobou. V Brně, kde vykonával své právnické zaměstnání, vydal 14. 

září první číslo Moravských listů, jež v roce 1894 přejmenoval na Lidové noviny, které byly 

dle některých zpráv prvním deníkem, jehož význam byl znát i mimo Moravu: „prvním 

deníkem, jenž svým významem překročil hranice Moravy, byly svobodomyslné Lidové noviny, 

které v Brně od roku 1893 vydával dr. Adolf Stránský“152 a dle díla Historie Židů v Čechách a 

                                                 
147  Habeská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
148  Zemřel dne 28. března 1913 ve věku 65 let 
149  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 377 
150  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 377 
151  Prameny ke zprávám o životě JUDr Adolfa Stránského byly:  
 1. Československý biografický slovník, zpracoval kolektiv autorů Encyklopedického institutu 
Československé akademie věd, Academia, Praha 1992, vydání 1., ISBN 80-200-0443-2, str. 663;  
 2. Velké dějiny zemí koruny české XII. A, Michael Borovička (hlava první a druhá), Jiří Kaše (hlava 
třetí I), Jan P. Kučera (hlava třetí II-III), Pavel Bělina (hlava první II-III/15, hlava druhá III/2), Paseka s. r. o., 
Praha a Litomyšl, 2012, vydání první, ISBN 978-80-7432-181-8, Isbn 80-7185-264-3 
 3. Češi, Němci, Židé?, Kateřina Čapková, nakladatelství Paseka, Praha a Litomyšl, 2005, ISBN 80-
7185-695-9, str. 99 
 4. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer, Praha, 2001, ISBN 80-85924-33-1 
 5. Kronika – Habry, uložena na obecním úřadě v Habrech, pod kontrolou starosty města Jiřího Rainiše 
152  Velké dějiny Zemí koruny české Xii. A, Michael Borovička (hlava první a druhá), Jiří Kaše (hlava třetí 
I), Jan P. Kučera (hlava třetí II-III), Pavel Bělina (hlava první II-III/15, hlava druhá III/2), Paseka s. r. o., Praha a 
Litomyšl, 2012, vydání první, ISBN 978-80-7432-181-8, Isbn 80-7185-264-3, str. 564 
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na Moravě153 to byl nejspíše nejlepší předválečný český deník. Byl prvním ministrem vlády v 

1. republice. Jeho život a činy zajímavě zpracoval tehdejší haberský kronikář. Zde uvádím 

delší citát z haberské kroniky, který je zápisem z roku 1909 nebo 1910154: „ I to poznamenati 

jest, že z rodin israelitských bylo více znamenitých lékařů, vynikajících svým vzděláním a 

znamenitý říšský poslanec na Moravě Dr. Stránský, který se narodil v čís. 81 a přestoupil na 

víru katolickou. Svými řečmi na sněmě zemském i říšském stal se velmi proslulým, tak že jej 

možno jako chloubu města všude do popředí vytyčiti.  Po mnoha letech navštívil své (jak sám 

praví) milé rodiště Habry, dnem 7. měsíce srpna 1900. Městská rada učinila návštěvu jemu a 

na počest uspořádala slav. večírek, který se těšil četnou návštěvou samých pohlavářů a 

inteligence. Náš rodák řečnil o jazykových nařízeních na říšské radě. Řeč jeho byla jadrná a 

jako stoupenec strany svobodomyslné, bojovník neohrožený a statný. Při svém rozloučení 

děkoval za tak milé přijetí ve svém rodišti a poznamenal, že již mnohá místa mu nabízela 

domovské právo, on však jej nepřijmul a nenechá se vyhostit svým domovským právem z 

Habrů a jako věrný syn nezapře a nestydí se za své rodiště. Slova ta byla s nadšeným 

souhlasem přijata. Městský radní R. Piskora děkoval vřele našemu hosti.“155 

Podobně jako haberský kronikář psal r. 1909 o A. Stránském s velkou úctou, tak 

i autoři knihy Habry, dějiny Města156 věnovali A. Stránskému velmi čestné místo, neboť ho 

zařadili mezi čtyři nejvýznamnější obyvatele města. Ve svém popisu jeho osobnosti 

vyjmenovávají většinu jeho důležitých činů: „JUDr. Adolf Stránský, advokát, český 

publicista, zemský a říšský poslanec, ředitel Hypoteční a zemské banky Markrabství 

Moravského se narodil v domě čp. 81 v Habrech dne 8. dubna 1855. Byl židovského původu, 

ale z tohoto vyznání vystoupil. Až do smrti si zachoval domovské právo k městu Habry. Byl 

nejvýznamnějším představitelem mladočeské politiky na Moravě v období na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století, později vůdcem moravského křídla Čs. národní 

demokracie. Právnické vzdělání nabyl ve Vídni, odkud přišel do Prahy, kde působil v letech 

1879-1980 jako úředník obchodního soudu. Definitivně se vrátil do Brna, otevřel si advokátní 

                                                 
153  Historie Židů v Čechách a na Moravě, Tomáš Pěkný, Sefer, Praha, 2001, ISBN 80-85924-33-1, str. 541 
154  Zápis se nachází na dvou stranách jednoho listu, kde na každé straně je psán jiný rok, což bude asi 
chyba písaře 
155  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 319–320 
156  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8 
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kancelář a měl pověst vynikajícího obhájce. Jako dobrý řečník stává se mluvčím české 

brněnské menšiny. V roce 1893 založil deník Lidových novin, které sám řídil. V roce 1908 

vzhledem k názorovému sblížení s Masarykovým realismem dochází ke splynutí v jednu 

politickou stranu - Lidová pokroková strana moravská a Stránský je zvolen jejím předsedou. 

Po vzniku republiky byl jmenován prvním ministrem obchodu, stal se vůdcem moravského 

křídla Československé národní demokracie a prezidentem Pražské železářské společnosti. 

Roku 1920 byl za národní demokraty zvolen senátorem. Roku 1925 odchází z politického 

života do ústraní. ... Během svého života udržoval stálý styk se svým rodištěm a mimořádně se 

zasloužil o jeho povýšení na město v roce 1909.“ 

O velikosti osobnosti A. Stránského bylo hovořeno dokonce i v koncentračním táboru, 

a to aby jeho příběh posílil zbytek naděje, kterou Židé uchovávali v srdcích. V tomto hovoru 

byl vytyčen skutek, kdy se A. Stránský údajně před císařem Františkem Josefem významně 

zastával židovského národa: „P ři vyprávění terezínským posluchačům jsem se zmínila dr. 

Heroldovi, o ministru Práškovi, a vyprávěla o jedné z nejchytřejších hlav rakouských politiků, 

o dr. Adolfovi Stránském; ten zastával náš národ s celou vervou a byl první, jenž Františku 

Josefovi vytkl nespravedlnosti, kterými jsme trpěli.“ 157  

JUDr. A. Stránský zemřel 18. prosince v roce 1931 v Brně a jeho osoba je dodnes 

připomínána v brněnské židovské obci. 

Nejinak, tj. s velkou úctou, je psáno v haberské kronice o Agustu G. Stránském. 

Během svého života zastával místo obchodního rady vlády československé, dále byl členem 

městského zastupitelstva, městským radou, a byl dokonce jmenován doživotním čestným 

městským radou Habrů158. V místní kronice je mu věnováno dokonce více místa než ministru 

JUDr. A. Stránskému. Je tomu tak nejspíše hlavně pro jeho velké zásluhy pro město a jeho 

lid. Jeho osoba je spojena s úsilím o povýšení Habrů na město, zasloužil se o zřízení továrny 

Werfel & Böhm na výrobu rukavic v Habrech a přišel s myšlenkou státní poštovní 

automobilové linky.  

Kronikářský zápis, ve kterém je vyjadřovaná úcta k jeho osobnosti, je stejně jako 

v případě JUDr. A. Stránského opětovnou připomínkou vzájemného soužití. Následující text 

                                                 
157  Adolf Stránský a další, ROŠ CHODEŠ, ročník 65, 5763/ leden 2003, str. 11 
158  V kronice města je údaj, že A. G. Stránský je bratrancem Dr. Stránského, tj. JUDr. A. Stránského: „jeho 
bratrancem je bývalý ministr Dr. Stránský.“ Avšak dle slov potomka JUDr. Stránského, tj. Mudr. Martina Jana 
Stránského, zpráva neodpovídá skutečnosti a je mylná. Zpráva byla podána telefonicky osobně Mudr. M. J. 
Stránským 
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je citátem z haberské kroniky, obsahující mnoho důležitých části jeho života. Text 

nezapomíná mimo jiné zmínit, jak důležité bylo zavedení výroby rukavic v Habrech pro 

místní zaměstnanost. V textu je mimo to zmíněno mnoho jiných zásluh A. G. Stránského: 

„Mezi nejlepší a město Habry zasloužilé muže náleží rodák August Gustav Stránský, vlastník 

domu č.p. 6 v Habrech, čestný městský rada v Habrech. A. G. Stránský narozen jest v 

Habrech v domě č.p. 135 co syn Salomona Stránského, spolumajitele Koželuhského závodu v 

domě č.p. 69 v Habrech provozovaného. A.G. Stránský věnoval se obchodu, později působil 

co ředitel (lékárny v Hořicích), na to založil sobě samostatný obchod s textilním zbožím v 

Praze. V roce 1877 pojal za choť slečnu Františku, dcerušku a domácí patricijku rodiny Maxe 

Picka. A. G. Stránský svojí svědomitostí, pílí, obchodní zdatnosti a šetrnosti domohl se značné 

zámožnosti. Nenabyl majetku v Habrech, ale touha po svém rodišti a jeho dobrém lidu vedla 

jej v mužném věku ku svým do Haber. Zde zvolen byl v roce 1902 do městského zastupitelstva 

a v roce 1908 do městské rady; věnoval se službám obce co nejsvědomitěji, spoluvymáhal 

povýšení městyse Habrů na město; když pak se jednalo, aby okresní soud z Habrů do Golčova 

Jeníkova přeložen byl, rovněž usilovně působil na vyvrácení tohoto zla. Svými styky přivodil, 

že firma Werfel & Böhm z Prahy v roce 1911 zařídila v Habrech továrnu na výrobu rukavic, v 

které z města zaměstnáno bylo kolem 100 dělníků a dělnic. Továrna ta vypuknutím světové 

války v r. 1915 zanikla. Jeho myšlenka a zásluha to byla, že v Habrech zavedena byla státní 

poštovní automobilová linka, kterou město světu přiblíženo bylo. Město jeho ochoty a 

osobních styků s úspěchem použilo, aby u úřadů dříve ve Vídni a nyní v osvobozené vlasti v 

Praze věrné obecní záležitosti přinesl k příznivému vyřízení. Za služby městu prokázané 

dostalo se mu několikráte písemného uznání a mimo to mimořádné cti, že byl městským 

zastupitelstvem jmenován doživotním městským radou čestným. Domácí lid využil jeho 

známosti, aby jich dítkám zaopatřil místa a služby. Rada Stránský zaujímá čestné postavení v 

české bance Union v Praze a jest členem správní rady jihočeské akciové továrny na výrobu 

suken v Německém Brodě. Široký světový rozhled a komerční zdatnost rady Stránského 

nezůstala utajena vládě republiky československé, která jej jmenovala obchodním radou. 

Zaznamenati též dlužno, že rada Stránský při svém bohatství jest muž velice skromný, 

beznáročný s vrozenou noblesou a ke každému ochotný a pro tyto vlastnosti těší se u všeho 

obyvatelstva zasloužené úcty a vážnosti.“159 O jmenování A. G. Stránského čestným občanem 

                                                 
159  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
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města Habrů dokonce píší noviny Pravda: „Zastupitelstvo města Habrů v zasedání dne 20. 

ledna 1927 odbývaném jednomyslně jmenovalo čestným měšťanem Gustava Stránského, 

obchodního radu a náměstka starosty v Habrech. Volba ta provedena byla v ocenění velikých 

zásluh, kterých sobě pan obchodní rada o své rodiště, město Habry, za dlouhodobého 

působení co člen městského zastupitelstva a městské rady byl získal a které všeobecně po 

zásluze uznány.“160 

Jeho význam je i v tom, že nezapomněl na nejchudší obyvatele Habrů a část svých 

peněz jim věnoval, tj. haberským chudým, kterým věnoval dluhopis na 1500 Kč. Částka byla 

darována, aby z ní byly chudým každoročně vypláceny úroky: „rada Stránský věnoval pro 

zdejší chudé … dluhopis na 1500 Kč, z kterého úroky každoročně budou mezi chudé 

rozděleny.“ 

Výčtem činů povýšení Habrů na město, zřízení továrny, zřízení státní poštovní 

automobilové linky zaujímá nesporně nejen významné místo mezi nejvýznamnějšími Židy v 

Habrech, ale i mezi všemi tamějšími obyvateli. 

2.5. Přínos haberských Židů Habrům i tehdejšímu Československu 

Mimo již známý přínos haberských Židů Habrům skrze své různé činnosti, jak 

obchodní, výrobní, tak i lékařskou, bude v tomto oddíle jemně připomenut význam místních 

Židů pro Československo a skrze výčet významných událostí spolu s některými 

vymoženostmi, na kterých se podíleli Židé, zdůrazněna jejich tehdejší důležitost pro 

nežidovské okolí v Habrech. 

 V nesmírně obtížné době pro lidi, již byli rodem Židé, na začátku druhé světové 

války, kdy už mnohým bylo zřejmě, že nastanou těžké chvíle, a bude se tedy třeba v mnohých 

ohledech vážit každého výdaje, aby člověk přežil, se přesto v haberské židovské obci vybral 

obnos na obranu státu. Za dar ve výši 250 Kč písemně děkuje161 ministerstvo národní obrany 

dne 6. března 1939: „Ministerstvo národní obrany potvrzuje příjem Vašeho daru 250.-/ 

                                                 
160  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
Ústřižek z novin Pravda (27. 01. 1927) 
161  Archiv ŽMP, Fond – Habry, poř. č. 6, ŽNO – spisy, dtto, časový rozsah: 1937–1938, signatura: 54785, 
– Děkovný dopis ministerstva obrany Čj. 37.557 – pres./ 1. odděl. 1938) 
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dvěstěpadesát/K, věnovaných na obranu státu. Za tento Váš příkladný a záslužný čin, svědčící 

o pochopení pro potřeby národní obrany, vyslovujeme Vám svůj dík.“ 162 

Dne 21. 11. 1938 Svaz českých náboženských obcí židovských žádá představenstvo 

haberské židovské obce, aby se vzdalo náhrady za půjčení vozidel k mobilizaci, pokud nejsou 

na náhradu následkem hospodářských poměrů nezbytně odkázáni, a aby vhodným způsobem 

v kruzích svých příslušníků tuto akci podporovali. Vybranými slovy zaslaného listu: „Jak 

bylo v denním tisku oznámeno, zřekla se řada motoristů, kteří v době mobilizace dali 

k dispozici své auto a podobná vozidla, náhrady, která jim za to příslušela. Považujeme za 

správné, aby všichni židovští vlastníci motorových vozidel stejným způsobem se zřekli této 

náhrady, nejsou-li na takovouto náhradu následkem svým nepříznivých hospodářských 

poměrů nezbytně odkázáni.“163 Je pravděpodobné, že uvedené pomoci přispěly nejen k 

vážnosti obce židovské, ale i města, odkud pocházela, tedy Habrů. 

Nesporně velkou událostí a pro Habry trvale důležitou skutečností je povýšení na 

město. Mezi osobnostmi, které se zasloužily o přiznání městského „statutu“ Habrům, byl 

samozřejmě Gustav A. Stránský: „V záležitosti této dalších zásluh získali si … p. Gustav 

Stránský, jenž častější intervencí u směrodatných úřadů v Praze záležitost podporoval, i jimiž 

budiž díkem vzpomenuto.“164 V záležitosti povýšení na město se zasloužil ještě další 

významný haberský židovský rodák, JUDr. Adolf Stránský, první ministr obchodu ve vládě 

Československa: „B ěhem svého života udržoval stálý styk se svým rodištěm a mimořádně se 

zasloužil o jeho povýšení na město v roce 1909.“165 

Hospodářský vzestup některých židovských rodin vyústil ke zlepšení životních 

podmínek i ostatních obyvatel Habrů. Příkladem může být vybudování prvních chodníků. 

Nejen zkrášlení, ale i význam bezpečností a hygienický má zlepšení blátivé cesty na 

cementový chodník. Zvláště se oceňuje na jaře a na podzim, kdy lidé už nemusí chodit v 

blátě. Mezi jinými to byl A. G. Stránský, který si mezi prvními nechal vybudovat široký 

cementový chodník: „První cementové chodníky na náměstí vznikly zároveň s dlažbou silnice. 

                                                 
162  Archiv ŽMP, Fond – Habry, poř. č. 6, ŽNO – spisy, dtto, časový rozsah: 1937–1938, signatura: 54785, 
- Děkovný dopis ministerstva obrany Čj. 37.557 –  pres./ 1. odděl. 1938) 
163  Archiv ŽMP,  Habry, poř. č. 6, ŽNO – spisy, dtto, časový rozsah: 1937–1938, signatura: 5478 
164  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
Protokol sepsaný v sezení obecního zastupitelstva v Habrech dne 25. června 1909 v obecní úřadovně, str. 301 
165  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602 8) 
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První široký cementový chodník před svým domem nechali zříditi (pánové): Rud. Kreuzmann, 

Karel Špěpař, Gustav Stránský č.p. 6, Vojtěch Pokorný a později Čd. Fiala.“  166 O již 

zmíněném obecním přínosu chodníku píše haberská kronika: „Dlažba jest velkou výhodou 

pro občanstvo, neboť bláto, kterého na jaře a na podzim bylo vždy hojnost, ze silnice úplně 

zmizelo.“167 Důležitost Židů v Habrech byla také v tom, že byli ochotni se zabývat poštou, 

neboť Pošta byla zřízena v Habrech v roce 1850. Před tímto rokem se nikdo této činnosti v 

Habrech nevěnoval, neboť haberská pošta náležela ke Kamenu. Již druhým člověkem, který 

se poštou v Habrech zaobíral, byl Žid. Jmenoval se Joachim Ulkman a po něm tuto činnost 

převzal další člen židovské obce, totiž Ignác Steiner. V kronikářských záznamech je však 

uváděno, že byl ze služby propuštěn168 roku 1871: „Pošta v Habrech zařízena byla roku 

1850. Habry před tím patřily poštou k Kamenu. Dle paměti byla první taková poštovní 

výpravna v hostinci t.č. Konrádovi Engelbertovi patřící – odtud přenesena na Joachima 

Ulkmana čís. p. 276 a po něm až do roku 1871 byl poštovním výpravčím Ignác Steiner. – 

Tento byl r. 1871 z poštovní služby propuštěn.“ 169 Poštovní schránky a s nimi spojený prodej 

známek měli v té době Židé E. Guttmann, B. Linhartová a A. Eisner. Kromě Židů ji měl též 

A. Pokorný: „Schránky poštovní spojené s prodejem známek nalézají se té doby v Habrech u 

Em. Guttmannna, trafikanta č. 276.  – u Bož. Linhartové, obchod v čís. 11 – u Adolfa Eisnera, 

obchodníka a trafikanta čís. 67 a u Ant. Pokroného, krejčího a trafikanta v Habrech čís. p. 

145 (v obcích též všude schránka).“170 S důležitostí přenosu zpráv, tj. dopisování a zaslání 

balíků, přenos zpráv mezi vzdálenými rodinami, s tím vším byli spojení haberští Židé, jejichž 

jména se často vyskytují v záležitostech různých forem pokroku. 

Před tím, než byla v Habrech zavedena autobusová doprava, tak byly využívány 

dostavníky, které byly podívanou pro lid a Habry se podobaly oživenému nádraží. Pamětník 

těchto událostí vzpomíná na tuto dobu jako na blahé časy. Dostavníkům se dařilo, a jak uvádí 

kronika, tak byly v rukou Židů: „Náměstí naše podobalo se té doby oživenému nádraží, kde 

zvědavý lid přihlíží, kdo přichází a kdo odjíždí.“ „Jiné spojení s okolím kromě pošty a kolíska 

                                                 
166  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
167  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
168  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
důvod propuštění se ve zprávě nenachází, str. 49 
169  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
str. 49 
170  Poštovní schránky, Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě 
se starostou města 
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byl dostavník, neboť se v Habrech nacházela jeho stanice. „Do velikých vozů pro 12-15-16 

osob zapřaháno zde 3 i 4 koně. Tito se přepřahali v Čáslavi a v N. Brodě. Kdo chtěl v létech 

do 1871 jeti do Prahy musel po dostavníku až do Kolína k stát. dráze, kdo do Vídně přes 

Jihlavu, Znojmo až do Štokravy ku dráze. Dostavníky si dobře stály a byly v rukou Jisraelitů. 

Pamětník jen volá: Kam jste se poděly, ty blahé časy.!“171 

Významný posun ke zlepšení dopravy bylo uvedení autobusové dopravy. Zavedení 

autobusové dopravy do Habrů bylo myšlenkou i zásluhou židovskou dle kronikářských 

záznamů a je spojeno opět s osobou A. G. Stránského: „Jeho myšlenka a zásluha to byla, že v 

Habrech zavedena byla státní poštovní automobilová linka, kterou město světu přiblíženo 

bylo.“172 Ze začátku jediný autobus v Habrech byl velikou podívanou pro mnoho přítomných. 

Jak je psáno v záznamech, tak byl každý cestují sledován okolím.: „V Habrech se sice 

křižovalo několik silnic, z Leštiny, Vilémova, Ranova a směrem na Německý Brod (dnešní 

Havlíčkův Brod), na Skuhrov, ale Haberští přijížděli z Golčova Jeníkova jediným autobusem, 

který měl konečnou zastávku na náměstí, před radnicí, kde býval kdysi okresní soud. Příjezd 

autobusu byla velká událost a každý, kdo vystoupil, byl sledován mnoha páry očí. Můj 

prastrýc Lustig, který vlastnil kořalnu, sousedila s domem strýčka Arnošta, seděl celý den u 

přízemního okna a pozoroval, kdo kam jde a jede. Věděl, kdy která selka půjde pro mléko, kdy 

kdo přijede autobusem z Jeníkova, co který sedlák na povoze poveze.“ 173 

Velkým rozkolem a důležitým rozhodnutím v dějinách města Habry byla otázka, zda bude 

skrz Habry vedena železnice, či nikoliv. Byly různé postoje174. Židé byli rozdělení v myšlence 

o výhodnosti této dopravy, což některým lidem dalo popud k psaní protižidovských 

novinových článků. Této části, totiž protižidovského postoje v Habrech, se však týká část 

práce Odpor vůči Židům v Habrech. Pisatelé článků vyvolávajících svár, však opomněli 

skutečnost, že byli též Židé, kteří se o železnici zastávali. Jak se později ukázalo, tak to, že 

železnice nakonec vedla mimo Habry, se stalo městu škodou. Tedy činnost Židů, kteří se 

snažili prosadit, aby železnice vedla přes Habry považuji za přínosnou, a proto je zde jejich 

                                                 
171  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
172  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
August Gustav Stránský 
173  Pick J., Čas je šarlatán, Scarabeus, Praha 1997, str. 11 
174  „Byli to tři hlavní odpůrci, kteří o stavbě a provedení dráhy pochybovali: Matěj Vaníček, t.č. zde 
sládek, Jos. Malina (Molina), strojník a Salamoun Veselý, speditér.“ Haberská kronika, uložena na Městském 
úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
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činnost vzpomenuta: „Pro dráhu horovali mino jiných G. Bretter, lékárník, velmi horlivě, již 

všude vše vysvětloval a mapou výhodné spojení dokazoval; Eman. Guttmann, obchodník; 

Eduard Englbert, majitel host.čís. 64 do proudu jednání uvedl ve výborovém zasedání dne 

23.m.března r. 1986.“175 Důkazem, že i Židé považovali odmítnutí železnici vést skrz Habry 

za nesprávné rozhodnutí, je i vzpomínka J. Picka. J. Picek se této záležitosti věnuje, když 

cituje slova svého tatínka: „M ůj otec se narodil roku 1883 ve vesnici Habry, která se táhne 

podél silnice vedoucí z Čáslavi do Brna. Dnes míjí vesnici dálnice, tak jako železnice, kterou 

vedli místo skrz Habry Golčovým Jeníkovem. Tatínek mi vyprávěl, že Habry byly kdysi 

okresním městečkem, s okresním soudem na náměstí... Formani se vehementně postavili proti 

železnici a tatínek dodával významně: pokrok techniky nemůžeš nikdy zastavit! Železnice 

zvítězila nad Formany, vlaky jezdí Golčovým Jeníkovem a z okresního městečka zbylo jen pár 

chalup a obchodů, je to nevýznamná vesnice jako na sta jiných.“176 

Zajímavostí je získání podpisu T. A. Edisona. Jak je uvedeno v části věnované 

školství, tak Židé dbali o své vzdělání, bylo známé, že i ženy se vzdělávaly. Jednotlivé 

výjimečné znalosti mají svoji hodnotu zvláště v nečekaných událostech. Tak máme doklad o 

získání podpisu T. A. Edisona. Dle zpráv z kroniky města a vzpomínek dřívějšího obyvatele 

se Židé významně podíleli na dorozumění s Thomasem A. Edisonem. Příčinou toho byla 

mimo jiné znalost cizího jazyka. Thomas A. Edison se na své cestě zastavil v Habrech, den 

14. září 1911 a zásluhou židovského obchodníka Eisnera bylo, že dodnes se v haberské 

kronice nachází podpis významného vynálezce: „Dne 14. září 1911 na cestě do Prahy 

zastavil se v Habrech americký vynálezce Thomas A. Edison a k požádání zdejšího 

obchodníka Eisnera podepsal se na pohlednici. Obchodník Eisner tento autogramiát věnoval 

pro pamětní knihu města Habrů.177 Cestoval autem s manželkou a dcerou. Když rodina 

Edisonových odpočívala v zájezdním hostinci, požádal místní občan Eisner Edisona, aby 

podepsal kroniku s fotografií Habrů. Vynálezce mu ochotně vyhověl, a tak se haberští dodnes 

pyšní Edisonovým podpisem.“178 

                                                 
175  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
176  Pick J., Čas je šarlatán, Scarabeus, Praha 1997, str. 10 
177  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 372 
178  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 372 
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Pick J., dřívější obyvatel Habrů, si vzpomíná na situaci příjezdu T. A. Edisona do 

Habrů, který když přijel, tak chtěl natankovat, ale pravděpodobně se vyskytla obtížnost 

v dorozumění. Jediná benzínová pumpa byla před domem jeho strýce Picka. Byla to právě 

žena strýce Picka, která díky své znalosti angličtiny hovořila s T. A. Edisonem. Událost byla 

vyfotografována, ale fotografii se po válce nepodařilo najít: „M ěl jsem v ruce, jako student, 

fotografii strýčka Arnošta, jeho ženy a slavného vynálezce Edisona, s celou družinou, jak stojí 

před rodným domem mého strýce, kde měl strýc Arnošt krám se smíšeným zbožím. Před 

domem byla benzínová pumpa, široko daleko na cestě do Vídně jediná v okolí a Edison 

potřeboval natankovat. Strýcova první žena mluvila anglicky, a tak se asi dohovořili a někdo 

tuto velkou událost vyfotografoval. Marně jsem po válce snímek sháněl, i na půdě. I bratranec 

Honza z New Yorku si pamatoval, že snímek viděl.“ 179 

 

                                                 
179  Pick J., Čas je šarlatán, Scarabeus, Praha 1997, str. 10–11 
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3. Odpor vůči Židům v Habrech 

3.1. Antisemitismus v Habrech 

V tomto oddíle je určitý výčet významných událostí, které se výrazně dotýkaly 

židovské obce. Následující část též tvoří období těžkých perzekucí židovského obyvatelstva 

během druhé světové války, které jsou dle mého uvážení ve sporu s bytostným určením 

člověka. 

Vztah k Židům nebyl pouze odmítavý, jak je patrno v jiných oddílech, kdy patřili mezi 

významné osobnosti a obliba jejich životních projevů se dotýkala i nejchudších vrstev. 

V tomto oddílu však bude pojednáno o odmítavém, nepřátelském vztahu k Židům v Habrech, 

o tom, do jaké míry se tento pohled na Židy v Habrech vyskytoval a jaké byly jeho případné 

příčiny a projevy.  

Důležitá je otázka pogromu, jelikož téma zasahuje do židovského života velmi silně. 

Tedy, co se týče pogromů proti židovskému obyvatelstvu, tak dle místních zpráv180 není 

známo, zda a případně jakým způsobem se uvedené projevy vyskytovaly v Habrech, avšak 

vyskytuje se mnoho sdělení z místní kroniky, jakož i úředních záznamů dostupných ve 

Státním okresním archivu Havlíčkova Brodu, které pojednávají o silném odmítavém postoji, 

či skrytém nebo zjevném nepřátelství k lidem židovské národnosti.  

Nepřátelství vůči Židům mělo pravděpodobně různé prameny. Mimo již známou 

závist majetku, částečného kulturního odlišení k nevhodnému chování vůči nim ponoukaly i 

různé novinové listy, které různými články ukazovaly chybný náhled na jejich život, 

zkreslený lidskou záští. Během bádání v Národním archivu se podařilo některé z novinových 

článků objevit. V těchto článcích jsou dokonce obviňováni ze sympatií k Německu v době, 

kdy se nepřátelství vůči Židům v této zemi postupně stává státní záležitostí: „Židovští ctitelé 

hakenkrajclerů z německých novin u nás a šejdristických listů, psaných českým jazykem, o 

nichž jsme psali minule, z uvedených dokladů krásně vidí, co by je v Německu čekalo, kdyby 

skutečně třeba na pár týdnů, jak jsme jim doporučovali, šli zkusit dobrodiní hitlerovské vlády, 

po níž tolik touží. Jsme přesvědčení, že ani jeden z těch židovských ctitelů Hitlerových do 

Německa to zkusit nepůjde. Jak je známe, nepoučí je to však, aby svůj podlízavý obdiv si 

                                                 
180  Habry: dějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-
238-6602-8 str. 45 
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nechali alespoň pro sebe181.“ Dále se v novinách, které byly vydávány i pro Habry, nachází 

již známý druh obžalob ze štvaní proti vládě a rozvracení státu: „Ve známém tisku, který ze 

sebe dělá nejvlasteněčtějšího obhájce všeho československého, ač byl založen z korupčních 

peněz, pocházejících od německo-židovského milionáře a jehož sloupce jsou vyplňovány jen 

zaručenými ‚Čechoslováky na beton‘, objevila se minulý týden zajímavá zprávička. Na nějaké 

židovské konferenci v Londýně bylo prý usneseno založit fond na pomoc židovským 

uprchlíkům z Německa. Zvolen byl zvláštní výbor, který se bude zabývat osidlováním 

Palestiny. Při jednání bylo konstatováno, že by značný počet židů mohl nalézt útulek a vhodné 

zaměstnání v této zemi. Tak alespoň šejdrističtí židé oznamují souvěrcům. To se ví, že oni 

sami do Palestiny nepůjdou. Proč by to dělali? Tady u nás se jim daří docela dobře, docela 

volně mohou štvát proti vládě a pořádat kursy trošce pražských hlupáčků o nacionalismu! Co 

pak by si to směli dovolit v Palestině? Tam by je jejich souvěrci asi brzo poslali do chládku, 

aby jim jejich příliš horké hlavy trochu vychladly. Co si dovoluje takový šmok ze 

šejdristického tisku u nás, nemohl by si dovolit nikde na světě. A hloupí příslušníci šejdristické 

ligy mu na to dávají ještě peníze!“182 Počet protižidovských článků se zvyšoval s přibližující 

se okupací. Články byly známy i v dřívějších dobách, ale v závěru 30. let se krutost obžalob 

zvyšovala. V kronice Habrů se nachází článek z novin, jehož název však není znám. Článek 

vyjadřuje napětí a i částečný odmítavý postoj vůči Židům některými nežidovskými obyvateli. 

Viz následný úryvek z článku183: „Lidu se ---, že se lopotí jen pro--- a židy; zapomene se však 

říci kousek pravdy: učiti se také šetřiti, vydávati méně než přijímati, neodváděti zbytečně 

nepoměrně veliké dobrovolné daně z kouření a pití a poté – ten karban. S velikým gustem 

pochutnávají se páni klerikálové na židech. Že však žid přináší veliké oběti na vzdělání svých 

dětí, aby se staly chytřejšími, a vypočítavějšími vůči okolí, zamlčí se. Nejsem zvláštním 

přítelem židů, ale vážím si jich s toho stanoviska, že na vzdělání svých dětí dbají. Žid dovede 

vzdělání oceniti a toho, jenž děti jeho učí a vychovává, si vážiti. Proto platí pro naše 

antisemity: vzdělejte se náležitě, aby vámi chytřejší nemohl vládnouti!“ Přesto, že se jména 

                                                 
181  Havlíčkova stráž, V Čáslavi dne 2. června 1933, číslo 1, ročník I, (XV.), List československé strany 
národně-socialistické, Čáslav, Habry, Něm. Brod, Ledeč, Chotěboř, Humpolec, Přibyslav, Polná, Štoky, nadpis: 
Poučení pro židovské ctitele hakenkrajce 
182  Havlíčkova stráž, V Čáslavi dne 2. června 1933, číslo 1, ročník I, (XV.), List československé strany 
národně-socialistické, Čáslav, Habry, Něm. Brod, Ledeč, Chotěboř, Humpolec, Přibyslav, Polná, Štoky, nadpis: 
Židům ze šejdristických novin se do Palestiny nechce? 
183  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 199 
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místních Židů objevují v prospěšné činnosti v rámci města, kdy se zásadní měrou dle 

dostupných zpráv podíleli na jeho zvelebení včetně zájmu o spojení Habrů s železnicí, tak se 

nacházeli údajně i Židé, jenž například nechtěli, aby vlaková doprava v Habrech skrze Habry 

jezdila. Antisemitistický článek z novin opomíjí skutečnost, že se vyskytovali Židé pro dráhu 

horující a uvádí nepodložené obvinění, že místním Židům by vlak uškodil tím, že jejich 

způsob přepravy by tím ztratil důležitosti184: „O dráze přes Habry začalo se – mluviti -, 

v novinách vyskytly se o tom zprávy a teď snad celá věc spí. Tak se nám zdá, že se v Habrech 

rádo moc mluví… Zdejší Židi a jejich přátelé (či přítel?) zdá se, že tomu celému projektu moc 

nepřejí. Jak pak, až by jezdila dráha, tu by přestalo fiakrování, speditérství apod. - a proto 

raději dráhu dál od města, dál!“ 

Kronika města185 uvádí, že v druhé polovině roku 1908186 se stala významná událost, 

jenž ovlivnila život obyvatel Habrů. Vznikl velký požár. Jako první místo jeho výskytu byla 

ohlášena vinopalna na náměstí č. 9 u Lustiga. Dle názorů z kroniky se požáru mohlo předejít 

v případě, že by se naskytla vydatná pomoc. V novinách neznámého názvu, jejichž článek byl 

vylepen v kronice města, je nastíněn pohled, že požár byl úmyslně zapálen příslušníkem 

židovského lidu, tedy K. Lustigem. Píše se, že první zprávu zveřejnil německý Tagbaltt, kdy 

je uváděno v uvozovkách, že německý Tagblatt je přítel českého národa. Dále, že zpráva v 

listě je nepravdivá, že veškeré věci související s požárem byly promyšleně vykonány, aby se 

požár nepodařilo uhasit, že za požár jsou odpovědni Židé187: „První zprávu o požáru přinesl 

známý ‚přítel‘ českého národa německý ‚Tagblatt‘. Zpráva ta však jest místem překroucena, 

neúplná, nepravdivá. Tak mezi jinými píše se, že většina domů kryta byla doškami, a že p. K. 

Lustig, u něhož oheň vypukl, nebyl doma, že meškal v Čáslavi, a že následkem přerušení 

telegrafického vedení, obdržel pozdě telegrafickou zprávu, že se na místo požáru dostavil 

ihned hasičský sbor z Čáslavě a p. Pravdou jest, že p. K. Lustig, u něhož požár vypukl a odtud 

zhoubně se rozšířil, byl doma, telegrafické vedení nebylo porušeno, nýbrž, že domy požárem 

zachvácené až na dům p. Tachovského, krytý taškami, opatřeny byly krytem šindelovým a 

panská vinopalna kde p. K. Lustig bydlí, krytá byla lepenkou, která hořící daleko lítala a 

                                                 
184  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 194 
185  Haberská kronika,  uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
186  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
3. srpna, 1998 o 1/3 3 hodiny odpoledne. 
187  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
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ostatní stavení ohrožovala. Jaký byl úmysl pisatele zprávy do ‚Tagblattu‘, nechť to byl z 

Čáslavě neb z Habru, že zapíral přítomnost p. Lustigovu v době požáru, ví dopisovatel asi 

sám. Také k ohni nepřijel sbor hasičský z Čáslavě a nebylo pro něj telegrafováno.“ Dále v 

novinové zprávě188 jsou vypsány škody, ze kterých je možné si částečně představit, jak dalece 

se tato událost promítla mimo jiné i do života židovského obyvatelstva. Uvádí se, že byla 

zničena kromě ostatních východní část náměstí od Pickova obchodu. Také shořely dům 189p. 

Gustava Stránského, dům190 p. Antonína Kreuzmanna, kde se nacházel obecní úřad a kde 

bydlela vdova Brodová, které vše shořelo. V domě p. Tachovského191, jenž platil za 

ohnivzdorný, byl podnájemníkem mimo jiné i JUDr. Klauber, kterému shořelo všechno. Dru. 

Klauberovi například shořela cenná výbava dcery, hodnotné klenoty jeho ženy, a jak již bylo 

uvedeno, veškeré zařízení. Je uvedeno, že pojištěným podnájemníkům tohoto domu byla 

pojišťovnou vyplacena jen nepatrná částka. V kronice se dále píše o pomoci, která byla 

vykonána ženami, když už muži neměli síly při hašení požáru:192 „Ale i dámy vykonaly zde 

záslužný čin. Když už síly mužské ochabovaly a nedostávalo se sil k čerpání stříkaček ani za 

plat, uchopily se stříkačky samy, aby čerpaly vodu a tak dále stříkati se mohlo, zejména na 

hořící stropy.“ Mezi jinými se vyskytuje početný seznam jmen žen židovského původu, např. 

pí Klauberová, choť advokáta, a to přestože přišly ohněm o vše. Potom jsou uvedeny slečny 

Lenksfeldova, Luxova, Sternova a Gutova. 

K prohloubení vzdálenosti vzájemných vztahů mezi židovskou obcí a místním 

obyvatelstvem nesporně přispěla nepříjemná událost krádeže, jež byla dle novinové zprávy 

prováděna člověkem židovské národnosti. Pokud tomu tak bylo, tak je důležité zmínit, že 

dotyčný byl až z Krakowa a ze zpráv částečně vyplývá, že putoval krajem. I v přípravě 

pravdivosti zprávy nebyl tedy pachatel českým Židem, ale vzhledem k určité oddělenosti Židů 

od ostatního obyvatelstva se pověst Židů dostala do špatného úhlu v očích okolí:193 „Zloděj -  

                                                 
188  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města 
189  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
čís. 7 
190  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
čís. 5 
191  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 
192  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 279 
193  Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
str. 317 
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V pátek večer 17.10.1909 probleskla náhle v Habrech sensační zpráva, že nalezli na půdě 

domu obývaného p. c. k. četnickým strážmistrem Al. Zykem zloděje! Přivolaný pan F. Ševčík, 

c.k. četnický strážmistr a pokrývač pan Šroub nalezli na půdě v koutě ležeti člověka, kterého 

dolů také přivedli. Zatčený simuloval opilého a vymlouval se, že chtěl na půdě se jen vyspati. 

Při prohlídce nalezeny u něho dva kapesníky p. Zykovy, otočené kolem nohou. Při výslechu u 

soudu doznal, že se jmenuje Max Weinberger, že jest v Krakově narozený a tam též příslušný, 

že jest Israelitou, že byl vícekráte pro krádež trestán a že jest vyučeným deštníkářem. U sebe 

měl hotovost 176 K, kterýž obnos prý vyžebral cestou z Kutné Hory a v Habru u Israelitů. Na 

půdě zmíněného domu je v polovici složena sláma a ve druhé bylo rozvěšeno prádlo v ceně 

nejméně 60 K. A na to měl Max spadeno, jak také při výslechu doznal, nehledě ani k tomu, že 

zapalováním sirek snadno mohl způsobiti požár.“ 

K částečně nepříznivému pohledu na Židy přispěly možná různé záležitosti dotýkající 

se sociální stránky obyvatel nežidovského původu. Příkladem uvádím exekuce části či celého 

majetku. Např. rozsudkem194 z roku 1914 se povoluje vymáhajícímu věřiteli JUDr. Ignáci 

Klaubrovi, advokátu v Habrech vykonat exekuci proti obci Smrdovské. Předmětem exekuce 

je pohledávka v obnosu 267 K 02 h. a 5% úroky ode dne 29. září 1914 spolu s útratami na 

řešení sporu činící 66 K. 70 h. útratou za žádost činící 13 K 50 h. Je rozhodnuto pro zabavení 

uschování jakýchkoliv věcí movitých, nalézajících se v bytě p. starosty Aloise Z., pak papírů 

v § 296. ex. ř. naznačených a vkladních knížek, avšak vyjma oněch předmětů, které dle S15.z 

exekuce vyloučeny jsou. Exekučním soudem byl c. k. Okresní soud v Habrech odd. II. 

Zajímavým typem exekuce je případ jihlavské firmy Vil. Österreicher, která získala 

možnost exekuce na veškeré jmění Václava Líbala. Přitom jméno Vil. Österreicher patří mezi 

nejváženější v jihlavské židovské obci.195 Mimo již zmíněné výše exekuce, je zajímavé, že 

v tomto případě byli zproštěni konkursní komisař a správce konkursní podstaty svých úřadů, 

                                                 
194  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry Obecní záležitosti, Povolení exekuce 1914, číslo 
jednací č. 250/14, list č. 342 
195  Dotyky, Židé v dějinách Jihlavska, Muzeum vysočiny, Státní okresní archiv, ISBN: 8090171540, str. 
33: Pravděpodobně nejstarším sdružením bylo pohřební bratrstvo Chevra Kadiša (Chewra Kadischa), které se 
nejspíše ustanovilo v době formování náboženského spolku v roce 1860. Avšak oficiálně bylo bratrstvo povoleno 
až výnosem brněnského k. k. Místodržitelství č. 20457 ze dne 26. 6. 1889, které je považováno za datum jeho 
vzniku. Tehdy mělo bratrstvo 165 příznivců a jeho předsedou byl Heinrich Pokorný, jeho zástupcem J. R. Schulz 
a členy výboru W. Oesterreicher, A. Taussig a M. Wurmsohn.  V roce 1895 se stal předsedou Wilhelm 
Oesterreicher, jeho zástupcem Vincent Wurmsohn a dalším členem výboru byl Moric Ochs. Oesterreicher stál v 
čele Chevry Kadiši až do roku 1908 s jednoroční přestávkou v roce 1897, kdy byl předsedou krátce Max 
Wurmsohn. 
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ale bez udání důvodu. Konkurs byl zastaven usnesením soudu ze dne 28. prosince 1904, 

jelikož už nezbývalo žádné jmění ani na uhrazení nákladu exekučního úřadu:196 „Jelikož byl 

veškeré movité jmění Václava Líbala (až na koně u vozu) v přibližné ceně 500K. zabaveno 

exekucí před vyhlášením konkursu pro pohledávku firmy Vil. Österreicher v Jihlavě pro 984K 

72 a jelikož výtěžek za prodaného koně a vůz per 36K. Nepostačí ani k tomu, aby kryl útraty 

řízení konkursního, tedy se konkurs tento prohlašuje pro nedostatek majetku dle § 154 k.ř. za 

ukončený.“ Rozhodnutí vykonal C. k. Soud krajský ov. Konkursní v Hoře Kutné. 

U obou exekučních řízení není zatím známa dle probádaných archiválií příčina 

zadlužení stejně jako výše původní dlužné částky, což znemožňuje důkladnější rozebrání 

tématu. Přesto však je možné, že již tak skutečnost, že s exekucemi byli spojeni Židé, ať 

právem, či neprávem mohla míti vliv na odmítavý postoj okolní společnosti, již dříve 

podněcované různými protižidovskými hanlivými novinovými články. 

Pronájem honitby 

Zvláštním případem jsou částečné nejasnosti ohledně přidělení práva honu v Habrech 

pražskému Židovi. 

Vyhlášení výběrového řízení na pronájem honitby197 v Habrech se datuje do dne 31. 

května 1935.198 Z dostupných zpráv je zřejmé, že o pronájem mělo zájem několik místních 

lidí a jeden z Prahy. Pražský uchazeč se jmenoval Vilém Zenthner199, vlastnil reality 

v Habrech200 a byl židovského původu. Ze zpráv vyplývá, že byly celkem čtyři nabídky 

včetně nabídky, z nichž byly dvě vyšší než nabídka Viléma Zentnera, avšak dle ustanovení 

honebních podmínek201 zmíněná skutečnost nebránila přidělení honitby právě Vilému 

                                                 
196  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, Městské zastupitelstvo, Habry, Konkurs na jmění 
V. Líbala 1904 
197  A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2 Opis 
protokolu sepsaného u městského úřadu v Habrech, dne 17. června 1935 při pronájmu honitby; Rozmezí 
pronájmu: od 1. února 1936 až do den 31. ledna 1942 
198  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2, Opis protokolu sepsaného u městského úřadu v Habrech, dne 17. 
června 1935 při pronájmu honitby; vyhláška č. 800/35 
199  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2, Vilém Zentner, Praha |II., Lützowova 28; fol. 186; nabízí za pachtované 
honitby Haberské ročně 2.250,-června 1935; zpráva obsahuje podpis 
200  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2,Opis protokolu sepsaného u městského úřadu v Habrech, dne 17. června 
1935 při pronájmu honitby, fol. č. 190 
201  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
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Zentnerovi202, avšak důvod, proč se tomu tak stalo, v mne přístupných archiváliích není znám. 

Je však známo, že se vyskytovala tzv. důvěrná zpráva V. Zentnerovi od Městského úřadu v 

Habrech, kde mu bylo ozřejměno, jak vysokou částku budou platit jeho soupeři o přidělení 

honitby a v případě, že jím nabídnutá částka bude alespoň přibližná jejich, tak bude 

podpořena: „K vůli informaci Vám dále oznamujeme, že dosavadní pachtovné roční činilo Kč 

2.100,- z celé honitby a o tuto se toho času uchází o menší část na svých pozemcích majitel 

dvora pan – Pavlus a část menší několik místních rolníků a nepatrnou část, která sousedí s 

Kněžským revírem pan vrch. Stráž. Hlaváč, a různí j. Páni. Takže při případném Vašem 

pronájmu mohl byste si ponechati libovolné množství, a ostatní, na které byste neměl zájmu, 

byste mohl výhodně podnajmouti. Těšíme se, že v tom směru nám podáte Vaši laskavou 

nabídku na nájem tato a ještě upozorňujeme, že pravděpodobně nynější nájemce pan 

Jaroslav Formman, eventuálně pan Karel Toman budou soutěžiti na pronájem této honitby, 

a bude-li Vaše laskavé nabídnutí alespoň poněkud přibližné konkurenci, my bychom toto s 

vděčností podpořili.  Podávajíce Vám tuto důvěrnou zprávu, poroučíme se Vám s přáním 

všeho nejlepšího, jakož i Vaši milostivé paní choti.203“ 

Námitky proti přidělenému pronájmu jmenovanému zájemci bylo možno podat do 15 

dnů k okresnímu úřadu v Čáslavi204, avšak tehdy se tak nestalo.205 

Tato záležitost, totiž že honitba byla přidělena V. Zentnerovi přesto, že Městský úřad 

v Habrech obdržel vyšší, mu byla písemně sdělena. Zaslané oznámení obsahovalo též 

zmínění, že předpokladem přidělení je přenechání některým ostatním zájemcům menší části 

                                                                                                                                                         
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2,Opis protokolu sepsaného u městského úřadu v Habrech, dne 17. června 
1935 při pronájmu honitby, (fol. 189 (druhá strana) – 190): „Oferent jest vázán svojim podáním a nemůže jej 
více odvolati, kdežto honební výbor o podane nabídce rozhodne do 8 dnů a zachovává sobě právo honitbu 
pronajmouti na koho mu libo, tudíž nemusí přijmouti vyšší nabídku a může myslivost dle své úvahy pronajmouti 
i za nabídku nižší.“ 
202  „Městský úřad v Habrech uvádí na vědomí: Dne 17. června roku 1935 se honební výbor v Habrech na 
svém zasedání usnesl pronajmout společenskou honitbu v Habrech na dobu ode dne 1. února 1936 do 31. ledna 
1942 na pana Viléma Zentnera, obchodníka v Praze za roční nájemné Kč 2.250.“, Čís. j.: 800/35, fol. 194 
203  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2, Městský úřad v Habrech, dne 13. červena 1935., fol. 193 
204  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2, „Námitky proti provedenému pronájmu mylivosti možno podati do 15 
dnů k okresnímu úřadu v Čáslavi podáním u podepsaného úřadu. Městský úřad v Habrech.“ Čis. j.: 800/35, 
V Habrech, dne 19. června 1935, fol. 194 
205  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2, Čís. j.: 800/35, fol. 191Věc: Obec Habry- pronájem společenství 
honitby, V Habrech, dne 28. září 1935: „Dále přikládáme vyhlášku ze dne 19. června 1935 č. j. 800/35, kterou 
vyhlášen byl pronájem myslivosti a podle dodatku na této vyhlášce jest poznamenáno, že v zákonné lhůtě nebylo 
proti pronájmu společenství honitby v Habrech podáno žádných námitek ani odvolání.“ 
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honitby: „K Vaší st. Nabídce na pronájem honebního revíru v katastru obce Habrů Vám tímto 

zdvořile sdělujeme, že honební výbor ve své schůzi dne 17. června 1935 se usnesl, přesto, že 

byly některé nabídky vyšší, nežli Vaše, pronajmouti Vám na šestileté období, počínaje dnem 

1. února 1936 tuto myslivost za roční nájemné Kč 2.250.-- dle platných zadávacích podmínek 

pro pronájem této myslivosti dle protokolu ze dne 17. června t.r. v předpokladu, že některým 

ostatním nájemníkům přenecháte menší části z této honitby po dobu trvání pachtu. 

Oznamujíce Vám toto vyřízení, žádáme Vás zdvořile o sdělení Vašeho laskavého souhlasu a 

při nejbližší cestě Vaší do Habrů, byste nám laskavě podepsal zadávací protokol a dohodl se s 

některými zájemníky.“206 Zprávu vztahující se k oddílu přenechání části honitby zaslal 26. 

června Vilém Zentner, kde zdůrazňuje, že jeho právo bude určit druh pronajaté honitby stejně 

jako její výměr: „Co se týče dohody s jinými nájemníky na podnájmu, jsem ochoten přenechat 

jim menší část honitby: podotýkám však, že si ponechám právo určiti, kterou a jak velikou 

část honitby zadám do podnájmu.207 Ovšem odstavec týkající se pronájmu honitby byl 

příčinou dalších jednání, jak vyplývá z následující zprávy, kde je spíše než přímo, tak 

dodatkem uvedeno, že honitbu je možné pronajmout pouze lidem z Habrů: „P řečtena 

poznámka pronájmu honitby a k poznámce pana Viléma Zentnera, aby honební výbor zrušil 

odstavec týkající se podnájmu honitby, k čemuž usneseno jednohlasně, že se tento odstavec v 

zásadě neruší, ale že se nájemci honitby panu Vilému Zentnerovi povoluje, že při výkonu 

práva myslivosti může sobě zváti libovolný počet hostů a může místním hostům z Habrů, 

kteří provozují samostatně myslivost, části honitby pověřiti.“ 208 

V roce 1939 je však pronájem honitby V. Zentnerovi zrušen z důvodů nedodržení 

smluvních podmínek. V. Zentner je nepřímo nazván cizincem různého původu, kterému záleží 

pouze na tom, aby revíru co nejvíce využil, a tím ho zneužil. Věta je míněna obecně, tedy 

nepřímo označuje větší společenství: „Níže podepsaní dovolují si služně požádati Vás tímto, 

aby byla zrušena nájemní smlouva o pronájmu místní honitby panu Vilému Zenthnerovi a 

udávají následující důvody: Výše jmenovaný nájemce již loňského roku požádal městský úřad 

aby tato smlouva byla zrušena, poněvadž nemůže z důvodů zdravotních honitbu držeti a 

                                                 
206  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2, fol. 192 (obr. 2.093) 
207  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2,Dne 26. června 1935, Praha, Č.J. 800/35, fol. 197 
208  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2,Protokol napsaný u městského úřadu v Habrech dne 22. září 1935 
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myslivost provozovati, načež mu bylo odpověděno, že může jednotlivé díly pronajati místním 

zájemcům.  – Toto však p. nájemce neučinil a celou honitbu pronajal p. Steinerovi, Fürthovi 

a Pollakovi z Prahy. – Tento podnájem jest tedy dle zákona nepřípustný. – Dále uvádíme, že 

pan nájemce nedodržuje podmínek, dle kterých honitbu pronajal, poněvadž zvěř v době zimní 

nehájí a ani nepřikrmuje a o tuto se vůbec nestará, čímž porušuje svou nájemní povinnost. – 

Poněvadž jsou tyto okolnosti dostatečným důvodem ke zrušení smlouvy nájemní, račte tomuto 

dáti na vědomí, že zrušení smlouvy nájemní přichází dne 1. února 1939 v platnost a na 

podkladě toho budiž honitba pronajata místnímu zájemci za podmínek a nájemné jako dříve 

p. Zenthnerovi. Tímto jednáním bude učiněno zadost místním zájemcům o honitbu a tito 

budou také lépe s revírem hospodařiti než cizinci různého původu, jimž záleží pouze na tom, 

aby pokud možno co nejvíce z revíru vytěžili a tím by se stalo, že po skončení nájemné doby, 

by revír tento neměl vůbec žádné ceny a musel by býti pronajat za obnos, který by zdaleka 

neodpovídal místnímu rozpočtu. Doufáme tudíž, že záležitost tato bude honebním výborem 

náležitě uvážena a bude postupováno dle našeho vyzvání.209 

Zajímavé je, že tzv. níže podepsaní, kteří žádají o zrušení smlouvy V. Zenthnera, již 

jsou podepsaní pod slovy „ V dokonalé úctě“ byli t ři, z nichž dva byli právě ti, jejichž podpis 

se objevuje v podpisu u odpovědi od Honebního výboru v Habrech, která obsahuje razítko 

městského úřadu v Habrech. Opět dva podpisy ze tří, když nepočítám oddělený podpis 

místopředsedy. Z toho tedy vyplývá, že tzv. níže podepsaní psali dopis „ V dokonalé úctě“ 

mimo jiné sami sobě. Zde uvádím onu odpověď honebního výboru v Habrech, jež byla ručně 

připsána k žádosti o zrušení smlouvy: „Obecní honební výbor v Habrech u zasedání dne 28. 

ledna 1939 pojednal o této záležitosti a jednomyslně se usnáší, že svého času pan Zentner 

smlouvy vypovídal a nedodržel nájemní podmínky, jelikož honitbu dal do podnájmu cizím 

lidem z Prahy, nestará se o zvěř, tuto nekrmí v zimní době, takže úbytkem ztrácí honitba na 

ceně, a proto se usnáší smlouvou zrušiti s okamžitou platností od 30. ledna 1939.210 Další 

zajímavostí je „Výpis z protokolu honebního výboru v Habrech ze dne 28. ledna 1939. Tedy 

zpráva z 28. ledna, ve které je zbytek pronájmu honitby V. Zentnera zrušen a přidělen 

zájemci, jehož podpis je uveden mezi třemi podepsanými pod stížností proti V. Zentnerovi, 

                                                 
209  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2,Městský úřad v Habrech, došlo 27.1.1939; Č. j. 114, fol. 205, neuvádím 
jména 
210  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2,Městský úřad v Habrech, došlo 27. 1. 1939; Č. j. 114, fol. 211 
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jakož i v odpovědi na tuto stížnost, totiž jako oprávněná osoba honebního spolku. A 

samozřejmě je jeho jméno211 uváděno i pod rozhodnutím zrušení pronájmu V. Zentnera a jeho 

přidělení právě této osobě, kde se dokonce nachází jména všech tří osob, jež podaly stížnost. 

Tyto tři jména byla tři z celkových pěti: „Jednání ohledně pronájmu honitby panu V. 

Zentnerovi a o došlých stížnostech pro nedodržování nájemních podmínek, nekrmení zvěře 

a bezohledném odstřelu. Obecní honební výbor po projednání uvedených záležitostí se 

jednomyslně usnesl, že svého času již pan Zentner smlouvu vypovídal a nedodržel nájemní 

podmínky, jelikož honitbu dal do podnájmu cizím lidem p. Steinerovi, Fürthovi a Pollakovi 

z Prahy, nestará se o zvěř, tuto nekrmí v zimní době, pouze bezohledně střílena, takže 

úbytkem ztrácí honitba na ceně, a proto se usnáší na zrušení pronájmu s okamžitou 

platností od 30. ledna 1939 pro nedodržení ani nájemních podmínek. Současně se usnáší 

schváliti nový pronájem honitby na Jana Černého, rolníka v Habrech čp. 15 za roční nájemné 

Kč 2.250 na zbytek nájemního období ode dne 1. února 1939 až do 31. ledna 1942.“212 Za 

správnost opisu se podepsal starosta Habrů, dne 13. 2. 1939, je též uvedeno razítko Městského 

úřadu v Habrech. Rozhodnutí o přidělení honitby uvedenému zájemci je Městským úřadem v 

Habrech dne 3. února 1939 zasláno okresnímu úřadu v Čáslavi ke schválení.213 Žádost je 

opatřena podpisem starosty. Okresní úřad v Čáslavi schválil uvedené rozhodnutí dne 21. 

února 1939 a následně zaslal uvedenému zájemci o pronájem.214 Oznámení zrušení pronájmu 

honitby bylo předáno právnímu zástupci V. Zenthnera, totiž Judr. Juliusu Katzovi, jelikož V. 

Zentner odcestoval: „O zrušení byl V. Zenthner vyrozuměn k rukou právního zástupce Judr. 

Juliuse Katze, Praha II., Vladislavova 17. Důvodem je odcestování p. Zentnera a jeho 

nepřítomnost ve stálém bydlišti.“215 

                                                 
211  Že zájemce skutečně měl nějaké místo u Honebního spolku v Habrech, zdůrazňuje uvedení jeho jména 
u opisu protokolu sepsaného u městského úřadu v Habrech dne 17. června 1935 při pronájmu honitby, kde 
předmětem jednání bylo ustanovení honebního výboru v Habrech ze dne 31. května 1935, pronájem společenské 
honitby v Habrech. Tedy právě té honitby, která byla později přidělena V. Zentnerovi: Státní okresní archiv 
Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební záležitosti, 1923–1943, fol. 1-
214, 5.5.2, fol. 189–190 
212  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2, fol. 206, Uvedeno oněch pět jmen, z nichž jedno je napsáno zvlášť 
213  Habry – pronájem společenství honitby, čísl. j. : 114/39, Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – 
Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2, fol. 207 
214  Habry, pronájem společenství honitby, číslo: 7586, Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, 
A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební záležitosti, 1923–1943, fol. 209 
215  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2,Čís. j.: 114/39; 30. ledna 1939, fólium 208 
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V době protektorátu, tj. roku 1942, kdy židovský lid prožíval těžkou perzekuci, mimo 

jiné hlavně na životech, současný nájemník, jenž svůj nájem získal poukázáním na skoro 

kořistnickou činnost V. Zentnera, má zájem o prodloužení svého pronájmu. Žádost 

odůvodňuje mimo jiné poukázáním na to, že Vilém Zentner je žid: „„Sou časný nájemce“216 

prosí o prodloužení pachtovní smlouvy o 6 roků, a sice od 1. dubna 1942 do 31. března 1948 

a svou prosbu odůvodňuji; Nájemcem revíru u Habrů dle výměru okresního úřadu v Čáslavi 

ze dne 5. 10. 1935 čís. jedn. 32813 byl schválen žid Vilém Zentner z Prahy na dobu 6 roků od 

1. února 1936 do 31. ledna 1942. V roce 1938 Zentner odcestoval do ciziny a revír 

zanechal.“217 

Z dat ve výše uvedených citátech je zřejmé, že tyto události se staly již na začátku a 

během druhé světové války. V užití slov cizinci různého původu nebo žid Vilém Zentner z 

Prahy v tento čas perzekuce židovského lidu je patrný antisemitistický podtext. 

Co se týče skutečné nenávisti vůči Židům a pokusů o jejich vydělení ze společnosti 

a očerňování jejich životů, aby se snad později ostatní mohli těšit z jejich životních úspěchů, 

totiž jejich nashromážděného majetku, tak tyto snahy začínají posilovat s rokem 1938. Situace 

se začínala postupně vyhrocovat. V závěru roku 1938 byly zaznamenány pokusy ovlivnit 

myšlení místních obyvatel k výraznému odporu, snad až nenávisti, vůči židovským 

spoluobyvatelům. Tak tomu údajně bylo v noci, dne 8. listopadu 1938, před 1 hod, kdy bylo 

využito mimořádné přírodní okolnosti, kterou bylo probíhající zatmění měsíce k tomu, aby se 

rozšířily letáky protižidovského obsahu. 

Stalo se tak na náměstí, kde stáli lidé sledující onu událost, kdy z projíždějícího auta 

byly uvedené letáky vyhozeny. Příchozí strážmistr218 letáčky sebral. Žádný určitý popis auta, 

a už vůbec poznávací značku se nepodařilo určit, stejně tak tiskárnu letáčků, a tím vším ani 

jejich původce. Velitel stanice dále uvedl, že219: „V Habrech, ani v obcích obvodu nedošlo 

dosud k žádným zevním projevům protižidovským.“ Zde uvádím text letáku: 

                                                 
216  Vědomě neuvádím jméno 
217  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Habry, A M Habry kart. 4, Lesnictví, myslivost, honební 
záležitosti, 1923–1943, fol. 1-214, 5.5.2, Odůvodnění své prosby o prodloužení, zpráva obsahuje podpis pisatele 
zprávy 
218  Ke skupince lidí přišel štábní strážmistr Josef Rejhon, jenž se právě vracel z obchůzky, a sebral 
rozhozené letáčky 
219  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, KI.ZNB HABRY, Spisy důvěrné č. 12–1582, 1938; 429 
dáv./1938, 9. listopadu 1039, nachází se nečitelný podpis velitele stanice 
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Občané – vlastenci! 

Židovství není pouze náboženství, nýbrž cizí asiatská národnost! 

Židé jsou v židovství největší konservat. a fašisté, ale jiným nutí „pokrok“ 

Internacionály 

Židovsk. programem jest ovládnouti svět pomocí líbivých hesel a Löwyčáckých 

rozvratů 

Židovskými pomocníky v tomto programu jsou Svob. zednáři – horší židů! 

Židé okupovali advokacii, lékařství a pomocí Zednářů vysoká místa ve státní správě! 

Židé za Rakouska udávali české lidi, němčili ulejvali se a keťasovali! 

Židé i v naší armádě zaplnili kanceláře, sanitu, zásobování, justici, ač štvali do války! 

Židé tvořili 80 % návštěvníků německých divadel a většinu německých škol! 

Židovský pohraniční průmysl zaměstnával pouze němec. zaměstnance a 

germanizoval! 

Židé tiskem a cynickými anekdotami uráželi křesťanství, nikdy ale židovské rabíny! 

Židé se zmocnili 65 % nár. příjmů na úkor našich lidí! (bursa, banky, suroviny, doly) 

Židovská t. zv. podnikavost riskovala pouze svěřené kapitály, nikdy ale vlastní! 

Židovi jest lichva, křivda, podvod, lež a drzost přirozenou rasovou vlastností! 

Židovské chlípnosti padlo za oběť mnoho našich žen u židů zaměstnaných! 

Masaryk a Beneš s jejich přisluhovači těšili se obzvláštní přízni židovstva! 

Spojenci nás hodili přes palubu jenom proto, že vědomě či nevědomě jsme prolezlí 

židovinou, neboť náš tisk, film, divadlo a rozhlas řídili židé! Ovlivnili naše myšlení! 

„Reprezentovaly“ nás! Žid kupuje pouze u žida! – Čech tedy kupuje pouze u Čecha! 

Židé jsou parasiti, a proto Vy, české ženy, buďte hrdé, nazahazujte se se židy 

a nekupujte u nich! 

DO BOJE za „nové Československo“, za nový spravedlivý řád, za národní 

a hospodářskou obrodu, za vládu Čechů, Slováků a Karpatorusů, kteří za tento stát bojovali 

a umírali, do boje za obrodu 

od špíny žido-Marxisticko-zednářských korupčníků, zločinců a vrahů, kteří se 20 let 

topili ve slávě 

(koupené) a v bohatství národu a vlasti uloupeném! Do boje! Bůh je s námi, kdo proti nám, 

toho národ smete! 
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Čechové – vlastenci netrpte židy mezi sebou! 
 

 

Do dne 15. prosince 1938 se datuje zpráva220 velitelství četnické stanice, která 

obsahuje hlášení o rozdávání nálepkových letáků
221 s pěti protižidovskými hesly. Dle zprávy 

letáky rozdávali členové mafie nového Československa kurýrům venkovských měst. Letáky 

obsahovaly tato hesla222: 

„1./ Židovský lékař – životu nebezpečno. 

2./ Židovský advokát – pozor na prachy. 

3./ Bijte židy a marxisty. 

4./ Hanba mu – židomil - 

5./ Nevěřte přebarveným partajníkům.“ 

 

Dle zprávy měly všechny letáky podpis Mafie nového Československá vlajka – 

zvítězíme. 

Činnost tohoto uskupení neměla dle archiválie223 ze začátku násilný ráz, ale později za 

začaly vyskytovat právě i zprávy o rostoucích násilných činnostech: „Tato činnost, omezující 

se původně hlavně na vydávání illegálních letáků rázu protikomunistického a protižidovského 

a na konání illegálních schůzí, projevuje se v poslední době dále intenzivněji, a to nejen 

vydáváním různých tiskovin, ostře zahrocených proti nynější vládě, ale v některých případech 

dokonce různými násilnými činy, namířenými hlavně proti židovským podnikům.“224  

Zda se Židům v těchto dobách dostávalo pomoci, není známo.  

Příběh haberských Židů je další tragickou zprávou o lidském bytí na zemi, důkazem 

nespravedlnosti, která prosazovala čím dál tím více, čím se zmocňovala německá vojska 

                                                 
220  V závěru zprávy podepsaný okresní hejtman – vrchní rada pol. správy. 
221  Tištěné na bílém papíře velikosti 5 x 8 cm 
222  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, KI.ZNB HABRY, Spisy důvěrné č. 12–1582, 1938, Velitelství 
četnické stanice, čísl. jedn. 460 dův. 
223  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, KI.ZNB HABRY, Spisy důvěrné č. 42–1557, 1939, Velitelství 
četnické stanice, čísl. jedn. 70 dův. 
224  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, KI.ZNB HABRY, Spisy důvěrné č. 42–1557, 1939, Velitelství 
četnické stanice, čísl. jedn. 70 dův. 
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území Československa. Nutné však dodat, že tato okolnost v některých případech spíše 

pomohla k projevení již dříve skrytých nenávistných postojů vůči Židům. 

3.2. Druhá světová válka a útlak Židů v Habrech 

Období druhé světové války tvoří zvláštní skupinu nařízení a událostí. Důvodem je 

známý přímý postup německých okupantů proti lidem židovského původu a jejich následné 

vraždění. Utlačování se prosazovalo postupně, začínalo se mírnějšími omezeními a s časem se 

pod rouškou státních zákonů útlak zvyšoval. Je zřejmé, že většina lidí netrpěla tak jako lidé 

židovské víry, ale přesto se v této hrůzné době najdou případy, kdy se člověk nestraní využít 

nepříznivého vztahu okupantů k těmto lidem. V archivu se vyskytují záznamy, ve kterých se 

lidé požadující nějaké zvýhodnění od úřadů nebrání užít slovo žid, aby získali vyhovění 

požadavku. 

Dne 23. 3. 1939 je datován zápis o vstupu německého vojska do Habrů. Zápis je 

vyhotoven německým mužem jménem Rize, který se podepsal jako Hauptmann (plukovník) 

a místní velitel: „N ěmecké vojsko v Habrech, Habry 23. 3. 1939. Ve středu 15. března 1939 

vpochodovaly štáb a 11. kompanie lehké pěchoty 15. regimentu do Habrů a v neděli 19. 

března 1939 vztyčily slavnostním způsobem říšskou vlajku, jako symbol nově založeného 

protektorátu Čechy-Morava.“225 

Dle kroniky němečtí vojáci po příjezdu do Habrů velmi rychle začali nakupovat 

v místních obchodech, které však byly většinou v židovském vlastnictví. Kronikář jejich 

nakupování popisuje slovy: „p římo obléhali místní obchody“226. Dle zápisu kupovali ze 

začátku převážně textil a obuv, potraviny nevyjímaje. Rychlost nákupů měla své zištné 

důvody, jak vyplývá z následující citace: „Velmi se divili tomu, že je to možné nakupovat 

volně a v libovolném množství. Nakoupené zboží posílali v balíkách domů, a nic těmto 

německým vojákům nevadilo, vzdor rasové persekuci, která byla již provedena před šesti léty 

v celém Německu, že zdejší obchody jsou skoro vesměs v majetku židů. Teprve, když zboží bylo 

skoro všechno vykoupeno, bylo vydáno nařízení o označení židovských obchodů vývěskami 

‚Jüdishes Geschäft‘ a německým vojákům zakázán nákup v těchto obchodech. Místní židé byli 

                                                 
225 Německé vojsko v Habrech, Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je 
po dohodě se starostou města, str. 585 
226 Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
Důvodem byl údajně výhodný předpočet naší dřívější měny: 1RM= 10Kčs, 
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smutní, zklíčení a s obavami čekali, co bude dále.“ 227 

V záležitosti ubytování se dokonce naskytla okolnost, kdy se německý velitel ubytoval 

u Židů: „Možnost dobrého ubytování německému veliteli ani nevadila, aby z počátku bydlel 

v židovské rodině Karla Lustiga č. p. 9.“228 

Dne 27. listopadu 1940 starosta města písemně odpovídá na žádost podání zprávy, zda 

se vyskytují nějaké stížnosti proti židovským obchodům, či jestli mají obchody být 

„převedeny“ do nežidovského vlastnictví. Starosta situaci židům nestěžuje, a naopak píše, že 

jsou zdejší Židé loajální, stížnosti proti nim žádné nebyly, a naopak je snad možné říci, že 

vyzdvihuje jejich snahu zbavení se svých obchodnických postavení: „K tamnímu požádání, 

nám ve věci podání dobrozdání, zda stávají stížnosti proti židovským obchodům a živnostem 

ve zdejším městě a jeví-li se potřeba tyto převésti do rukou arijců, oznamujeme po 

provedeném šetření městskou radou ze dne 26., t. m., že dosud žádných stížností proti 

židovským obchodům v našem městě nebylo, židovští obchodníci se chovají loajálně a pokuď 

se týče potřeby převedení obchodu na arijce, sdělujeme, že tito sami se již starají o převedení 

na arijce a sice Obchodník Bedř. Pám má již podanou žádost u úřadu p. Oberlandranta v 

Kolíně o schválení převedení obchodu na p. Holíka. Obchodník Karel Lustig již svůj dům 

prodal na Mlékařské družstvo a kup tento byl již schválen nadřízeným úřadem a svůj podnik 

likviduje a pro stáří se odebere na odpočinek. Obchodníci Emil Herrmann a Arnošt Pick jsou 

v jednání o předání svých obchodů arijským podnikatelům.“229 

Zprávy od Dr. Tajovského, okresního hejtmana, vrchního rady politické správy, přišla 

na městský úřad v Habrech dne 22. 7. 1940. Týkala se zabírání židovských bytů a měla 

„soucitný“ nadpis s chudým obyvatelstvem tzv.: „Požadování nadměrných židovských bytů ku 

zmírnění panující bytové nouze.“230 V textu je zřejmý jasný úmysl o sebeospravedlnění 

poskytnutí cizích bytů tzv. nejpotřebnějším, tedy jinými slovy jedná se o zcizení, neboli 

krádež bytů pod rouškou sociálních potřeb: „Používání nadměrně velkých bytů židovským 

obyvatelstvem možno považovati za ohrožení veř. klidu a pořádku ve smyslu čl. 3. odst. 1. zák. 

                                                 
227 Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
228 Haberská kronika, uložena na Městském úřadě v Habrech, přístup k ní je po dohodě se starostou města, 
229  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový 
rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 7, Arizace obchodů v Habrech 
230  Státní okresní archiv Havlíčků Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)) III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový 
rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 8 
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č. 125/1927 Sb. o organizaci pol. správy. Vzhledem k tomu žádám, aby sem byl v případě 

jevící se nezbytnosti předložen seznam židovských bytů, v němž nutno uvésti: jméno 

židovského uživatele bytu, jméno majitele domu, čís. pop., počet židy obývaných místností a 

provozoven, počet členů rodiny židovského uživatele a v poznámce uveďte případně okolnosti 

svědčící buď pro, neb proti nucenému pronájmu. Zároveň sem předložte seznam 

nejpotřebnějších uchazečů o byty.“231 

Odnětí čestného občanství Židům obcemi bylo nařízeno zprávou došlou dne 24. 12. 

1940 do Habrů od Okresního Úřadu v Čáslavi232: „Nařizuji, aby všechny obce ihned zrušily 

usnesení, jimiž bylo uděleno čestné občanství osobám, které jsou židy ve smyslu par. 1. vl. nar. 

č. 136/1940 sb. Obce nechť přezkoumají pečlivě záznamy o udělení čestných občanství a 

zjistí-li, že čestné občanství bylo uděleno osobám, které jsou Židy, nechť svá národní usnesení 

ruší novým usnesení svých zastupitelstev a to za presence zákonem požadované a bez 

jakýchkoliv debat projevů.“ 233 

Co se týče styků mezi obyvatelstvem nežidovským a židovským ve veřejném životě, 

tak dne 29. února 1940 došlo do Habrů nařízení234 z Čáslavi o povinnosti pro majitele všech 

hostinců vyvěsit vyhlášku: „židům přístup zakázán“235. V nařízení dále stojí vyhrazení 

hostince židovského majitele pro lidi nearijského původu: „Pro nearijce se vyhrazuje 

hostinská místnost v hostinci Emila Hermanna v Habrech čp. 132, která budiž opatřena 

příslušnou vývěskou.“236  

Tehdejší okupační moc nařizovala stále nové zákazy a omezování: „Žid smí ze všech 

                                                 
231  Státní okresní archiv Havlíčků Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)) III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový 
rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 8 
232  Okresní úřad v Čáslavi den 16. 12. 1940 – Všem obecním úřadům, Věc: Odnětí čestného občanství 
židům obcemi 
233  Státní okresní archiv Havlíčků Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé- různá opatření, omezování aj., časový 
rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 9, Věc: Odnětí čestného občanství židům obcemi, Obr. 1. 020 
234  Nařízení ze dne 14. září 1939, č. 922 
235  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé- různá opatření, omezování aj., časový 
rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 10, vyhláška č. j. 293/40, zpráva je opatřena razítkem a podpisem 
starosty města  
236  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé- různá opatření, omezování aj., časový 
rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 10, vyhláška č. j. 293/40, zpráva je opatřena razítkem a podpisem 
starosty města Habry 
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vázaných účtů, na př. sporožírových237 vkladních knížek, účtů depotních, vedených u téhož 

nebo různých peněžních ústavů, vybírati pro sebe a všechny jím vydržované příslušníky rodiny 

týdně dohromady celkem 1.500,- K, pokud zvláštní předpisy nemají ustanovení přísnějších. 

Výběry v hotovosti z židovských účtů přesahující částku 1.500.- K jsou dovoleny s povolením 

ministerstva financí revisního odboru, nebo úřadu zmocněných. Výběry v hotovosti nebo 

poukazem vázaných účtů židovských podniků přesahující částku K 1.500.- jsou bez zvláštního 

povolení dovoleny jen tehdy, jde-li o úhradu skutečných provozních nákladů, jichž nutné bude 

vyplácejícímu peněžnímu ústavu prokázána předložením dokladů. Převáděti židovské vkladní 

knížky na jiné osoby, jakož i přenášeti cenné papíry, s nimiž jsou oprávnění nakládat Židé, z 

jednoho peněžního ústavu na druhý, jest dovoleno pouze s povolením ministerstva 

financí/revizního odboru/ nebo úřadů jím zmocněných. 

Židé mohou žrizovati u peněžních ústavů bezpečnostní úschovy jen s povolením 

ministerstva financí/revisního odboru/ nebo úřadů jí zmocněných. Peněžní ústavy jsou 

povinny přezkoumati, které z bezpečnostních schránek a uzavřených úschov byly Židi zřízeny 

po 15. března238 1939 a oznámiti je do 30 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky ministerstvu 

financí /revisnímu odboru/. Výběry z bezpečnostních schránek a uzavřených úschov Židů jsou 

dovoleny pouze s povolením ministerstva financí/revisního odboru/ nebo úřadu jím 

zmocněných.“ 239 

Dalším omezením byly návštěvní hodiny u peněžních ústavů, jejichž porušení bylo 

trestné: „V základě čl. 2 a 3 zákona o urbanisaci politické správy čís. 125/1927Sb. Ustanovuji 

v zájmu veřejném návštěvní dobu pro Židy/par. 1 vl. nař. 336240/1940 Sb./ u všech peněžních 

ústavů a jejich poboček ve zd. okrese od 9 hod. do 10hod. Návštěva Židů v peněžních ústavech 

mimo stanovenou hodinu se zakazuje a trestá podle čl. 3. cit. zák. Peněžním ústavům zároveň 

ukládám, aby podnik opatřily na význačném místě zevně i uvnitř příslušnými vývěskami.“241 

Pod tímto nařízením je opět uvedeno jméno Dr. Fiedler v.r., okresní hejtman s datem 22. 

března 1941 v Čáslavi. 

                                                 
237  Přesný opis textu 
238  Přesný opis textu 
239  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Okrsní úřad v 
Čáslavi, číslo: 8540, dne 12./III. 1940., Věc: Zajištění židovského jmění, platy poskytnované židům, Měststský 
úřad v Habrech, došlo dne 20.III: 1940.č 496, str. 14–15 
240  První číslice špatně čitelná: asi 3 
241  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, Styk židů s arijci u peněžních ústavů 
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Vykořisťování osob židovského vyznání pokračovalo ztížením podmínek bydlení židů 

podnájemníků, kdy mimo různé povolené měsíční příplatky, jejichž výše někdy dosahovala až 

30 Kč: „Okresní úřad v Čáslavi 20. září 1941 (do Habrů došlo 25. IX. 1941) Podnájemní 

příplatky u židovských podnájemníků Podle § 2 odst. vládního nařízení ze dne 10. května 1939 

č. 121. Sb. Požadovati podnájemní příplatky mohou na základě povolení uděleného okresním 

úřadem/ magistrátem hlavního města Prahy/pronajímatelé, do jejichž domů byli nájemníkům 

přiděleni židovští podnájemníci. Nejvyšší přípustná výše podnájemních příplatků činí měsíčně 

a) u bytu bez zvláštních zařízení pro jednotlivou osobu 10.-K 

 pro manželskou dvojici/s dětmi/ 20.-K 

b) u bytů s jedním nebo se dvěma zvláštními zařízeními pro jednotlivou osobu 20.-K 

pro manželskou dvojici /s dětmi/ 30.-K 

c) u bytů s nejméně třemi zvláštními zařízeními pro jednotlivou osobu 30.-K“242 

Také od nich dle zákona mohlo být požadováno nájemné spolu s příplatkem čtvrtletně 

předem: „Podnájemní příplatek smí býti požadován pronajímatelům od nájemníka po dobu 

podnájmu, a to čtvrtletně předem současně s nájemným.“243 

Nařízení týkající se zákazu veřejného provozování a rozšiřování židovské hudby došlo 

do Habrů dne 16. 9. 1941: „Nařízení zemského presidenta v Praze ze dne 10.9.1941, čj. 47029 

přes. odd. C., jest veřejné předvádění a mechanické reprodukování hudebních děl při nichž 

byli spoluúčastni židé jako skladatelé, upravovatelé hudebních skladeb, nebo jako výpomocní 

umělci, zakázáno.“244 

Vyhláška, jež obsahuje příkazy o návštěvních hodinách pro židy u okres. Úřadu, došla 

do Habrů dne 30. 1. 1941. Je samozřejmé, že ti, již chtěli osoby židovské víry a původu 

postupně zbavit života, že znali částečně pravidla jejich vyznání a toho zneužívali při 

uzavírání různých zákonů, které postupně ztěžovali Židům jejich život. Sobota, jakožto sedmý 

den, je v židovské víře spojena s různými ustanoveními, aby ten den byl odpočinkem a Žid se 

                                                 
242  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový 
rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 17 
243  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový 
rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 17 
244  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový 
rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 18, Okresní úřad v Čáslavi, dne 11. 9. 1941, Zákaz veřejného 
provozování a rozšiřování židovské hudby 
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mohl věnovat službě Nebe.245 Člověk v tento den se jakoby odpoutal od světa, jeho duše 

přebývala ve vyšších sférách života. 

Avšak nařízení za protektorátu právě v tento den připomínal Židům jejich strašnou a 

snad, jak již nyní víme, až na malý počet zachráněných bezvýchodnou situaci: Za účelem 

omezení styku židů s arijci při osobních intervencích a návštěvách stran u okresního úřadu 

nařizuji na základě předpisů čl. 2 a 3 org. Zák. Ze dne 14./7. 1927 č. 125 Sb. z. a n. Návštěvní 

hodiny pro Židy u všech referentů okresního úřadu je na dobu od 12-13 hodiny každé 

soboty. Nešetření tohoto nařízení jest přestupkem, trestaným dle cit, čl. zákona.“246 

Postupné oddělování Židů od všech důležitých zdrojů existence se dotkl samozřejmě 

i opatřování jídla rybářstvím. Zákaz247 této činnost došel do Habrů dne 13. 2. 1941: „Podle č. 

3. odst. + zákona o organizaci politické správy č. 125/1927/Sb. nařizuji toto: Osobám 

židovského původu /par. 1 vládního nařízení č. 136/1940 Sb/ se zakazuje výkon rybářství/ 

provozování rybolovu včetně všech úkolů s tím souvisejících/, který jim přísluší.“248 Následně 

je v textu židům oznámeno, aby odevzdali platné rybářské lístky, které jim náleží, a to do 7 

dnů ode dne ohlášení uvedeného zákazu okresnímu úřadu: „Židé se vyzývají, aby odevzdali 

své dosud platné rybářské lístky do 7 dnů po vyhlášení tohoto zákazu okresnímu úřadu.“ 

Nařízení bylo sepsáno v Praze dne 6. února 1941, pod ním je uvedeno jméno zemského 

prezidenta, totiž Bienert v.r. 

Nařízení upravující nákupní dobu v obchodech pro židovské obyvatelstvo do Habrů 

došla dne 10. 8. 1940: „Na základě čl. 2 a 3 zák. 4. 125/ 1927Sb. O organizaci politické 

správy nařizuji toto: Par. 1. „Nákupní doba pro obyvatelstvo židovského původu v arijských 

obchodech a prodejnách výdělkových a hospodářských společenstvev stavoví se od 10 do 12 

                                                 
245  Jiný název pro židovskou víru 
246  Text dále pokračuje: „Poznamenávám, že na předvolání židů ze strany úřadu a na pouhé předložení 
podání v podatelně se uvedené hodiny nevztahují.“; Pramen: Styk židů s arijci. Úprava návštěvních hodin pro 
židy u okresního úřadu, Okresní úřad v Čáslavi Dne 24. 1. 1941, č. jed. i 20; Státní okresní archiv Havlíčkův 
Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný 
pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, 
list 19, 
247 Vyhláška presidenta v Čechách o vyloučení, Židů z výkonu Rybářství, č. j.:čísl. 6734, Státní okresní 
archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) Spisy, 3. Péče o 
bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový rozsah: 1636, 
1939–1942, číslo kart. 2  
248 Vyhláška presidenta v Čechách o vyloučení Židů z výkonu Rybářství, č. j.:čísl. 6734, Státní okresní 
archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) Spisy, 3. Péče o 
bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový rozsah: 1636, 
1939–1942, číslo kart. 2, list 20 
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hod. Dopoledne a od 15 do 17 hod. Odpoledne. Mimo uvedenou dobu jest nákup židům 

zakázán Par. 2. Majitelé, resp. Odpovědní zástupci obchodních podniků a prodejen 

výdělkových a hospodářských společenstev jsou povinni umístiti na význačném místě vstupu 

do obchodní místnosti vývěsky, obsahující stanovení nákupní doby pro židy a spolu zákaz 

nákupu židů mimo stanovené hodiny. Vývěsky tyto musí odpovídat platným předpisům.“249 

Text obsahuje podpis vrchního rady politické správy. K tomuto nařízení byl sepsán dodatek, 

který měl ozřejmit jak dalece omezení sahají. Je zajímavé, že celý systém postupného týrání 

židovského obyvatelstva je velmi propracovaný, právně podložený, že snad může působit 

dojmem samozřejmosti: „Dodatkem ke zd. Vyhlášce ze dne 25. února 1941 č.j. 7020/41, jíž 

byla stanovena nákupní doba pro židy na 15-17 hod. odpoledne sděluji vzhledem k některým 

pochybnostem, že omezení nákupní doby platí též pro nákupy prováděné pro židovské 

zaměstnavatele arijským služebnictvem a vztahuje se též na židovské obchody, které jsou pod 

důvěrnickým vedením. Vzhledem k účelu opatření, tj. zamezení styku židovského obyvatelstva 

s arijským, vztahuje se omezení nákupní doby též na řemeslnické dílny, pokud se týče na 

živnosti, u nichž přicházejí v úvahu úkony a jednání, nespadající pod pojem prodeje. Omezení 

nákupní doby se však nevztahuje na lékárny.“250 

Dne 8. 4. 1942 došel příkaz o nakupování ve vybraných obchodech. Příkaz se 

samozřejmě opět týkal židovského obyvatelstva. Židé museli nakupovat již ne pouze ve 

vybranou dobu, ale i ve vybraných obchodech: „Zdejším výnosem ze dne 14. ledna 1942 č. 

49. 346 bylo stanoveno, že v obci Habrech smí Židé nakupovati potraviny v obchodě 

Jaroslava Hejkala v Habrech. Shora uvedený výnos pozměňuji v tom směru, že počínaje 

XXXVI zásobovacím obdobím, tj. od 13. dubna 1942 smí Židé nakupovati potraviny v obci 

Habrech pouze v obchodě zbožím smíšeným Rudolfa Holíka v Habrech, čp. 276.251 

Důležité omezení vztahující se na duchovní život haberských Židů došel do Habrů dne 

10. 10. 1941 a byl jím příkaz k uzavření synagog. Přišlo ve stejný den a na stejném listě, jenž 

                                                 
249  Úprava nákupní doby v obchodech pro židovské obyvatelstvo, Okresní úřad v Čáslavi, dne 6.8. 1940, 
číslo: 2727; v Habrech čisl j.: 1099, Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–
1945 (1950)), III. SPISY, b) Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá 
opatření, omezování aj., časový rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 2180 
250  Úprava nákupní doby v obchodech pro židovské obyvatelstvo, Státní okresní archiv Havlíčkův Brod f 
fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. 
č.: 66, obsah: Židé – různá opatření, omezování aj., časový rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 22 
251  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Okresní úřad v 
Čáslavi 7. dubna 1940, Přikázání Židů do ustanovených obchodů, str. 2. 
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se týkal také označování lidí židovské víry a stíhání těch občanů, kteří se nebudou těchto lidí 

stranit. Šlo tedy nejspíše o co největší možné rozdělení lidí židovské víry, a to jak mezi sebou, 

tak ještě více zesílené oddělení od okolních obyvatel a přátel. Každý se musel nyní věnovat 

náboženskému životu pouze ve své rodině, jelikož i styky mezi více Židy byly zakázány: 

„Židovské synagogy a modlitebny neslouží již od dlouhé doby náboženským účelům, nýbrž 

jsou shromaždišti všech podvratných židovských živlů a ohnisky ilegální šoptané252 

propagandy. Bylo tudíž zařízeno253, aby všechny židovské modlitebny a synagogy byly 

uzavřeny.“254 

V době druhé světové války bylo nebezpečné projevovat soucit či přátelství k osobám 

židovské víry, a tím spíše jakákoliv pomoc těmto lidem mohla vést do vězení. Archiválie255 

dokládají, že i ti, již se na ulici nebo ve veřejných prostorách baví se židy,mají být uvrženi do 

vazby. Osoby prokazující soucit, byly nazvány židomilskými: „Ur čité české kruhy 

projevovaly obzvláště v poslední době přímo okázalé sympatie k židům. Většinou jsou to ony 

živly, které tímto chováním chtějí prokázati svůj i jinak k Říši nepřátelský postoj. Služební 

místa státní policie byla poukázána, aby bylo postupováno státně policejními 

opatřeními/ochrannou vazbou/ proti osobám, které se na ulici nebo ve veřejných místnostech 

okázale přátelsky ukazují nebo baví se židy, navenek označovanými.“ 256 

V závěru roku 1938 byla napsána zpráva týkající se odmítnutí lékaře židovského 

původu. Je zajímavá tím, že údajně již dříve obec činila námitky proti usazení lékaře, který je 

původem Žid. Vzhledem k záznamům o židovské obci a jejím velkém přínosu městu 

i obyvatelům se tato zpráva jeví jako velký nevděk k lidem, kteří na místní obyvatele 

vzpomínaly ve svých závětích, jako např. lékař MUDr. A. Lengsfeld, jehož některé skutky 

svědčící o vztahu k obyčejnému lidu zaznamenal kronikář: „MUDr. A. Lengsfeld byl oblíbený, 

hledaný lékař, lékař lidumil, který nemajetné obětavě zdarma léčil.“ 257 Přesto byl uvedeného 

                                                 
252  Je citováno přesné znění nařízení, tedy psáno šoptané, přestože dnes píšeme šeptané 
253  Viz 16; autor nařízení možná chtěl napsat nařízeno 
254  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), Označování 
židů, uzavření synagog, postup proti židomilským Čechům, č. j. 1093 
255  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), 3/. postup proti 
židomilským Čechům 
256  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), 3/. postup proti 
židomilským Čechům 
257  Haberská kronika, uložen na Městském úřadě v Habrech, nahlednutí je možné po dohodě se starostou 
města 
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roku židovský lékař odmítnut následujícími slovy: „V t ěchto dnech byla veřejnost v Habrech 

uvědoměna, že se zde usídlil třetí lékař nearijského původu MUDr. R. Štern. Ješto naše obec 

již dříve činila námitky proti tomu, aby lékař žid se zde usadil, dovolujeme si ctěnému 

ministerstvu zaslati rozhodnutí městské rady v Habrech ze dne 2. prosince 1938, která žádosti 

MUDr. Rud. Šterna o provozování lékařské prakse v našem městě nevyhověla s tím, že lékař 

židovské rasy by zdejším občanstvem nebyl v Habrech žádán ani vítán. Z důvodů toho 

žádáme, aby MUDr. Rudolfu Šternovi bylo provozování lékařské prakse v Habrech zakázáno. 

K tomuto dovolujeme si poznamenati, že vítali bychom do našeho města každého lékaře 

Čecha, ale poněvadž naše město, až na několik obchodníků židů jest vesměs arijského původu, 

pokládáme toto usídlení MUDr. Šterna u nás za provokaci českého lidu. Současně dovolujeme 

si sděliti, že pro zdejší město se 1284 obyvateli a obvod dva lékaři z řad Čechů úplně 

postačují. Očekáváme příznivé vyřízení našeho podání a laskavé sdělení výsledku.“258 O této 

záležitosti se usnesla městská rada dne 2. prosince 1938. V usnesení se nachází věta, že lékař 

židovského původu není vítán ani žádán: „Jednomyslně usneseno, že zde není dalšího lékaře 

zapotřebí, jelikož v poslední době po usazení se zde zubního technika odpadla místnímu lékaři 

práce zubotechnická, takže pro dalšího lékaře by nebylo zde dosti klientely. Mimo to lékař 

židovské rasy by zdejším občanstvem nebyl v Habrech vítán ani žádán.“259 

Bolestná doba, již prožívali haberští Židé a kterou vskutku slova nemohou vystihnout, 

je částečně snad zobrazena slovy bývalého židovského obyvatele Habrů Otto Picka „Úvozem, 

začíná hned za haberským náměstím, za poslední chalupou, jde malý průvod mužů, žen, dětí 

a starců. Jdou mlčky, jen sem tam někdo prohodí několik slov. Malé děti poskakují a skotačí. 

Všichni mají na šatech přišity žluté hvězdy. Projdou márnicí, již dávno se nepoužívá a je 

v rozvalinách, na hřbitov. Ve stínu vzrostlých bříz jde každý vyšlapanou pěšinkou ke známým 

hrobům. Poslední slova v průvodu umlkají, je slyšet monotonní odříkávání modliteb. Na 

náhrobky jsou kladeny kaménky, hroby trochu očištěny. Modlitby trvají déle než obvykle, jsou 

                                                 
258  Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry (1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) 
Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé– různá opatření, omezování aj., časový 
rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2, list 2 
259  Výpis z usnesení městské rady v Habrech ze dne 2. prosince 1938, č.j. 1564/39; Předmět jednání: 
Žádost MUDr. Rudolfa Šterna v Praze o povolení provozovati lékařské prakse v Habrech, Za správnost 
vyhotovení opisu: Městský úřad v Habrech, dne 25. 3. 1939; projednání žádosti byla přítomno údajně pět osob, 
jejichž jména se nacházejí pod usnesením; Státní okresní archiv Havlíčkův Brod fond – Archiv města Habry 
(1613–1945 (1950)), III. SPISY, b) Spisy, 3. Péče o bezpečnost a veřejný pořádek, iv. č.: 66, obsah: Židé – různá 
opatření, omezování aj., časový rozsah: 1636, 1939–1942, číslo kart. 2 
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procítěněji odříkávány než jindy. Tu a tam je slyšet vzlykot, pláč: haberští se přišli před 

transportem rozloučit se svými drahými. 

Cesta zpět do Habrů je namáhavější: jako by nohy byly z olova, tíha starostí hrbila víc 

k zemi. I děti si přestaly hrát a skotačit. Před rozchodem do svých domovů se hlouček shlukl, 

lidé se objímají a líbají.“260 

                                                 
260  Pick J., Čas je šarlatán, Scarabeus, Praha 1997, str. 78 
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4. Závěr 

Haberská židovská obec nepatří mezi obce nevýznamné, avšak jak letopočtem prvního 

výskytu Židů, tj. rokem 1341, tak i osobami, které se tam vyskytovaly, upomíná na svoji 

skrytou důležitost. Narodil se zde ministr JUDr. A. Stránský, pocházel odtud obchodní rada 

vlády August G. Stránský, nedaleko Habrů se v Golčově Jeníkově vyskytovala poslední ješiva 

tradičního školství v Čechách, místo, kam se haberští Židé opakovaně dostavovali za 

vzděláním a kde pozdější vrchní rabín R. Feder vyučoval haberské židovské děti. Význam je 

též zdůrazněn návštěvou Otto Munelese Habrů ve 40. letech 20. století. 

Skrze seznamy počtů obyvatel můžeme shledat, že ne vždy byla tamější obec početná. 

Ze zpráv, na kterých je založena tato práce a jež se vztahují převážně na období 19. a 20. 

století, tedy období, kdy Židé již byli svobodnější ve svých činnostech a svém životě, je 

patrné, že povznesení Habrů bylo spojeno s pobýváním Židů. Připomeňme, bezplatné léčení 

chudých židovských lékařem, zřízení továrny Werfel & Böhm, která poskytla zaměstnání až 

100 lidem, pomoc židovských obchodníků s vydáváním potravinových lístků při všeobecné 

nouzi nebo zřízení autobusové dopravy až po povýšení Habrů na město a mnohé jiné 

záležitosti spojené se životem Židů. Haberští Židé byli významnou součástí společnosti a 

přínos jejich členů pociťujeme dodnes, zvláště v osobě JUDr. A. Stránského, zakladatele 

Lidových novin a jednoho ze zakladatelů prvního Českožidovského spolku v Čechách. 

Kritickým srovnáním dějin a významu haberských Židů s ostatními židovskými 

obcemi, a to např. židovskou obcí v Kolíně261 nebo židovskou obcí v Jihlavě262, však vyplývá, 

že přínos haberských Židů svému okolí je podobný i co se týče ostatních židovských obcí ke 

svému okolí, tj. jak v Jihlavě, tak Kolíně a okolí se nacházely významné židovské rodiny263, 

které byly důležitým přínosem i pro nežidovské okolí, stejně jako určité vymoženosti s Židy v 

těchto městech spojené. Podobnost můžeme nalézt i v tehdejším rozvinutém židovském 

průmyslu v Jihlavě264. Přes onu podobnost však přece byl život haberských Židů svébytný a 

                                                 
261  Židé v Kolíně a okolí, kolektiv autorů, Regionální muzeum v Kolíně, 2005, ISBN 80-86403-07-6 
262  Dotyky, Židé v dějinách Jihlavska, Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Státní okresní archiv v Jihlavě, vydání 
první, Jihlava 1998, ISBN 80-901715-4-0 
263  Židé v Kolíně a okolí, kolektiv autorů, Regionální muzeum v Kolíně, 2005, ISBN 80-86403-07-6, 
str.27–31; str. 35–41 
264  Dotyky, Židé v dějinách Jihlavska, Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Státní okresní archiv v Jihlavě, vydání 
první, Jihlava 1998, ISBN 80-901715-4-0, str. 31 
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osobitý. 

 Z výzkumu zaměřeného na porovnání archivních zpráv vyplývá, že však ani uvedený 

velký význam Židů pro Habry nezabránil antisemitisticky laděnému chování vůči osobám 

židovského původu v závěru 30. let s přibližujícím se datem sílící okupace, např. usnesení 

městské rady roku 1938, že „lékař židovského původu není vítán ani žádán“. Těmto 

projevům však předcházely již v průběhu dřívějších let hrubé antisemitistické novinové 

články, očerňování z nepodloženého založení požáru a mnohé jiné. Po zhodnocení nalezeného 

materiálu je zřejmé, že okupace německými vojsky a jejich týrající postup vůči Židům nebyl 

jedinou příčinou antisemitismu mezi českými lidmi, ale že tato okolnost v některých 

případech spíše pomohla k projevení již dříve skrytých nenávistných postojů vůči Židům. 

Stejně tak bádání potvrzuje vypočítavé a bezcitové postupné ničení a vraždění Židů 

německými okupanty, kdy německý velitel neváhal v prvních dnech okupace se v luxusním 

prostředí u Židů ubytovat, a to přes již známé protižidovské nařízení v Německu. Z výzkumu 

archiválií vyšel najevo též poznatek, že celý systém postupného týrání židovského 

obyvatelstva během okupace byl velmi propracovaný, právně podložený, že snad může 

působit dojmem samozřejmosti, zastřen rouškou státních nařízení. Týrání pokračovalo 

v koncentračních táborech, kam byli haberští Židé dovlečeni a kde byla většina z nich 

zavražděna. 

Práce Židé v Habrech je tvořena dvěma hlavními oddíly. První Život Židů v Habrech s 

podkapitolami Osídlení, Obec Židů v Habrech, Činnost Židů v Habrech a Přínos haberských 

Židů Habrům i tehdejšímu Československu. Druhý oddíl nese název Odpor vůči Židům v 

Habrech a dělí se na podkapitoly Antisemitismus v Habrech a Druhá světová válka a útlak 

Židů v Habrech.  

Získání dostatečného materiálu k práci bylo náročné nejen ekonomicky, ale i časově, 

neboť bylo třeba prohlédnout tisíce nezařazených archiválií, mnohokrát v křehkém stavu, kdy 

se často vůbec k možnosti bádání musela podat žádost k řediteli příslušného archivu, a to 

zvláště v případě zpráv týkající se druhé světové války. Časové obtíže byly způsobeny hlavně 

vzdáleností Habrů a Havlíčkova Brodu od Prahy a omezeným dopravním spojením do Habrů. 

Práce je založena převážně na archivních nálezech z archivu v Havlíčkově Brodě a 

studiu haberské kroniky uložené v Habrech, archivu ŽMP v Praze, Národním archivu v Praze 

a na přihlédnutí k práci J. Fidelera, jelikož v době bádání nebyla doposud vydána žádná 
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publikace, která by o haberském židovském osídlení pojednávala více než několika stručnými 

zprávami o jejich výskytu. 

Součástí práce je cenný seznam dosud neznámého vybavení synagogy, novinové 

antisemitistické články a obrazová příloha cenných fotografií. 
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5. Summary 

The Habry Jewish community is not insignificant, but it draws attention to its hidden 

importance both in terms of the year of the first appearance of Jews (i.e. 1341) and the people 

who appeared there. Dr. A. Stránský was born there, the commercial council of August G. 

Stránský’s government came from there; not far from Habry, there was the last Yeshiva in 

traditional schooling in the Czech Lands, the place where the Habry Jews would go to be 

educated, and where the later Chief Rabbi R. Feder taught Habry’s Jewish children. Its 

significance is also emphasised by Otto Munelese’s visit to Habry in the 1940’s. 

From the population list we can gather that the community there was not always large. 

From information on which this study is based, and which relates mostly to the period of the 

19th and 20th centuries, that is, the time when Jews enjoyed more freedom in their activities 

and lives, it is apparent that the elevation of Habry was connected with the Jews who lived 

there. We should remember a doctor’s free medical treatment for poor Jews, the founding of 

the Werfel and Böhm factory, which provided employment for up to 100 people, help to 

Jewish businessmen in issuing food stamps when poverty was at large, or the establishment of 

bus transport until Habry’s elevation to the status of a town, and many other matters 

connected with the lives of the Jews. The Habry Jews were an important part of society and 

the contribution of their members can be felt to this day, especially in the person of Dr. A 

Stranský, the founder of Lidové Noviny and one of the founders of the first Czech-Jewish 

societies in the Czech Lands. Based on research focusing on comparing archival information, 

however, it can be seen that not even the great significance of Jews for Habry could prevent 

anti-Semitic coloured behaviour towards people of Jewish origin at the close of the 1930’s, 

with the date of the strengthening occupation drawing ever nearer (e.g. in the resolution of the 

city council in 1938, stating that “doctors of Jewish origin are neither welcome nor 

desirable”). These expressions were preceded even in previous years by crude anti-Semitic 

newspaper articles, defamation with unsubstantiated accusations of having started a fire and 

much more. Having assessed found materials, it is evident that the occupation by German 

soldiers and their oppressive manner towards Jews was not the only cause of anti-Semitism 

among Czech people, but this circumstance in some cases facilitated the manifestation of 

previously latent attitudes of hate towards Jews. At the same time, research has confirmed the 
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calculating and callous progressive destruction and murder of Jews at the hands of the 

German occupants when, during the first days of the occupation, a German commander did 

not hesitate to lodge at Jews in a luxury environment, despite the already known anti-Judaist 

command in Germany. From a survey of archival material, it has also emerged that the whole 

system of gradual oppression of the Jewish inhabitants during the occupations was elaborately 

refined, legally substantiated, and even gives the impression of having been taken for granted, 

hidden behind a veil of state regulations. The oppression continued in concentration camps, to 

where the Habry Jews were dragged and the majority of them murdered.  

The study Jews in Habry consists of two main sections. The first is The Lives of the 

Jews in Habry with sub-chapters titled Settlement, The Jewish Community in Habry, The 

Activities of the Habry Jews and The Contribution of Habry Jews to Habry and 

Czechoslovakia at the Time. The second section is titled Hostility towards Jews in Habry, 

divided into sub-chapters titled Anti-Semitism in Habry, and The Second World War and the 

Oppression of Jews in Habry.  

Collecting sufficient material for the study was demanding from both an economic and 

financial point of view, as it was necessary to search through thousands of un-categorised 

archives, often in a fragile state, which often involved having to request permission from the 

director of the appropriate archive for research to be even made possible, especially in the 

case of information concerning the Second World War. Time complications were caused 

mainly by the distance of Habry and Havlíčkův Brod from Prague and limited transport 

connections to Habry. 

The study is based mainly upon archival findings from the archive in Havlíčkův Brod 

and a study of the Habry chronicles stored in Habry, the archive of the Jewish Museum in 

Prague, the National Archive in Prague, and a consideration of J. Fideler’s study. This is 

because at the time research was being conducted, no publication had yet been issued which 

would elaborate on the Habry Jewish settlement in more detail than a few brief pieces of 

information on their occurrence. 

Part of the study is a valuable list of synagogue equipment unknown until now, anti-

Semitic newspaper articles and a picture supplement of valuable photographs. 
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Obrázek č. 2: Fotografie židovského hostince a obchodu u Hermanů, kde se mimo jiné scházeli 

představení Israelitské haberské obce. Fotografie je součástí staré pohlednice, jež byla získána v aukci 

autorem této práce. Stejná pohlednice je vlepena v haberské kronice a užita v publikaci Habry: dějiny 

města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město Habry 2001, ISBN 80-238-6602-8. 
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Obrázek č. 3: Synagoga postavená kolem r. 1828. Obrázek ze staré pohlednice zakoupený autorem této 

práce v aukci. Během sepisování této práce projevila zájem o tuto fotografii společnost Matana, neboť 

doposud tuto fotografii neměli ve svém archivu. Fotografie se také vlepená nachází v haberské kronice a 

byla využita v publikaci Habry: d ějiny města 1101-2001 / Karel Růžička, Pavel Novák, vydalo město 

Habry 2001, ISBN 80-238-6602-8.  
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Obrázek č. 4: B. Pam, israelitský obchodník v Habrech, fotografie novinové reklamy z roku 1921, uloženo 

v archivu Národní knihovny v Hostivaři, Praha; Národní buditel, Habry, dne 15. září 1921, číslo 2, ročník 

III. 

 
Obrázek č. 5: Firma Emil Hermann v Habrech, fotografie novinové reklamy z roku 1919, uloženo 

v archivu Národní knihovny v Hostivaři, Praha;  Národní buditel, ročník 1919, číslo 15., V Habrech, 1. 

května 1919. 
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Obrázek č. 6: Razítko Israelitské náboženské obce v Habrech, fotografie pořízena z archiválií v ŽMP v 

Praze, archiv na Smíchově, Habry. 
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Obrázek č. 7: MUDr. Aron Lengsfeld, narodil se 29. prosince 1847 v Nových Hradech, jako lékař působil 

v Habrech celkem třicet let. Haberská kronika popisuje jeho činnost slovy: oblíbený, hledaný lékař 

lidumil, jenž nemajetné chudé léčil zdarma. O jeho osobě je pojednáno v části Nejvýznamnější Israelité 

v Habrech. 
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Obrázek č. 8: JUDr. Adolf Stránský, narodil se 8. 4. 1855 v Habrech, právník novinář a politik. 

Zakladatel Lidových novin, zakládající člen Spolku českých akademiků židů. O jeho osobě je pojednáno 

v části Nejvýznamnější Israelité v Habrech. 
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Obrázek č. 9: Rabín Feder, narozen r. 1875 ve Václavicích, vyučoval haberské židovské děti náboženství, 

dějinám a hebrejštině, na jejichž znalost kladl patřičný důraz. O jeho osobně je psáno více v oddíle 

týkající se školství. Fotografie použita z obálky knihy Rabín Feder, Zuzana Peterková, Vydalo 

nakladatelství G plus G, s. r. o., Plavecká 14, Praha 2, v Praze 2004, ISBN 80-86103-78-1. 
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Obrázek č. 10: Text psaný Dr. Rabínem Federem a adresovaný haberské israelitské obci. 16. 9. 1935. 

 
Obrázek č. 11: Vinopalna, dům č. 6 stojící ve dvoře domu č. 38 na náměstí. Je to bývalá židovská 

vinopalna. Letopočet na štítě 1824 je asi datem přestavby domu. Původně je asi mnohem starší.  

Fotografie se nachází ve fondu Habry, v archivu ŽMP na Smíchově, Praha. 
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Obrázek č. 12: Budova synagogy přestavěná v letech 1968–1969 na kino, čímž byla budova poničena; dle 

zpráv Jiřího Fiedlera z ŽMP tím byla nejspíše zničena i případná geniza v synagoze; vyfotografováno 

autorem této práce. 



 

 

93 

 

 
Obrázek č. 13: Seznam občanů Israelitů žijících v Habrech ku dni 15. 7. 1939, Státní okresní archiv 

Havlíčkův Brod, fond – Archiv města Habry, kopie darována Jiřím Rainišem, starostou ve městě Habry. 
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Obrázek č. 14: Seznam odvlečených občanů Israelitů podle ústního podání, jenž byli odvlečení do 

nacistických koncentračních táborů, kopie darována Jiřím Rainišem, starostou ve městě Habry. 
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Obrázek č. 15: Výpis z Židovského muzea v Praze z kartotéky obětí holocaustu, které měli poslední 

bydliště před transportem Habry, kopie darována Jiřím Rainišem, starostou ve městě Habry. 
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Obrázek č. 16: Památník osob odvlečených do koncentračních táborů, je umístěn na náměstí v Habrech, 

vyfotografováno autorem této práce. 

 


