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Alois Hnatek - zapomenutý ředitel oderské fimy Schnek & Kohnberger
Při návštěvě oderského městského hřbitova jsem často procházel bez zájmu okolo vysokého
pomníku z černé žuly se strohým nápisem " Alois Hnatek, 1857 - 1935 ". Musím se přiznat, že jsem
toto jméno z archiválií města Oder neznal a to až do doby, kdy jsem se, na prosbu příbuzné pana
Aloise Hnatka, začal o jeho osobu i jeho životní osudy podrobněji zabývat ...

Odry 2012. Hrobka Aloise Hnatka, sen. na městském hřbitově.
Foto autor
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Příběh začíná v městečku Gross-Siegharts v Dolním Rakousku, nedaleko hranic 1 České republiky.
Právě zde se 18. června roku 1857 místnímu továrníkovi na textilní zboží Josefu Hnatkovi a jeho
manželce Josefe, rozené Egger, narodil v domě čp.12 jejich první syn Alois3. Gross-Siegharts bylo v
té době městem se 4000 obyvateli s tradicí rozvinuté textilní výroby4 a většina obyvatel také

Gross-Siegharts, dobová fotografie. V pozadí na levé straně je budova zámku, kde Josef
Hnatek založil svou továrnu. www.ak-ansichtkarten.de
v tomto oboru ve městě pracovala. Otec Aloise - Josef Hnatek, zde v areálu zámku v roce 1860
založil továrnu na výrobu gumového zboží, kterou o pět let později rozšířil a přemístil do nových
prostorů do ulice "Karlsteiner Strasse". Alois Hnatek navštěvoval základní i měšťanskou školu ve
svém rodném městě a ve studiu pokračoval na vyšším reálném gymnáziu 5 v okresním městě
Waidhofen an der Thaya6. Po studijních letech nastupuje do továrny svého otce, kde se připravuje
na vyšší manažerskou funkci a již okolo roku 1880 vystupuje jako ředitel továrny. Seznamuje se se
slečnou Caroline Weinwurm z nedaleké obce Dietmanns a v roce 1883 s ní vstupuje do svazku
manželského. Bydlí v Gross-Siegharts, v domě čp.156, kde se jim ve šťastném manželství
1
2
3
4
5

6

Nejbližší větší města na české straně jsou Jindřichův Hradec a Znojmo.
Dům čp.1 byla budova v areálu místního zámku.
Alois měl celkem 14 sourozenců, přičemž 3 zemřely v dětském věku. Zůstali: Leopoldine (*1859), Franz (*1860), ,
Heinrich (*1862), Joseph (*1863), Rudolf (*1865), Julius (*1866), Maria (*1867), Friedrich (*1872), Ludwig
(1873), Pavline (?) a Josefine (?).
Ve městě byly čtyři textilní továrny, přičemž v textilním průmyslu pracoval každý šestý obyvatel města.
Na tomto gymnáziu studoval i jeho mladší bratr Joseph - kmotr jeho dvou dětí narozených v Odrách, pozdější
doktor práv a úředník ministerstva polního hospodářství ve Vídni. Je pravděpodobné, že Alois Hnatek po ukončení
reálného gymnázia, navštěvoval vídeňskou technickou universitu, která v té době ještě neudělovala akademické
tituly.
Německý název pro řeku Dyje.
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Josefa Hnatek, roz. Egger (*1836 / †1907),
matka Aloise Hnatka, sen.. Archiv paní Erny
Hnatek

Odry 28.2.2014

Pro Poodří

Josef Hnatek (*1822 / †1889), továrník v
Gross-Siegharts, otec Aloise Hnatka, sen..
Archiv paní Erny Hnatek
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Gross-Siegharts 1893. Alois Hnatek, sen. se svou matkou Josefou Hnatek a
syny z 1. manželství - Aloisem a Karlem. Archiv paní Erny Hnatek
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Waidhofen a. d. Thaya, dobová fotografie. Budova vyššího reálného gymnázia, kde studoval
Alois Hnatek, sen., www.ak-ansichtkarten.de

Obec Dietmans, odkud pocházela Caroline Weinwurm - 1. žena Aloise Hnatka, sen., www.ak
- ansichtkarten.de
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Rozmístění provozoven firmy Schnenk & Kohnberger v Odrách. A-dům čp.93 na Radniční ulici, C-dům čp.7 Aloise Hnatka, sen. na Kostelní ulici, D-dům čp.77 na Okružní ulici, E-dům čp.391,
tovární budova v neogotickém slohu v areálu firmy, F- barvírna vlny a bavlny, Odry-Nové Sady,
čp.82. www.mapy.cz
narodili tři děti - synové Alois7, Carl8 a dcera Pauline9. Dne 2. srpna 1890 však manželka Aloise Caroline Hnatek umírá na "ochrnutí plic" ve věku 30-ti let a mladý vdovec Alois Hnatek se dvěma
malými syny musí řešit nelehkou situaci své rodiny, včetně své další pracovní perspektivy.
V nedalekém hlavním městě Rakousko-uherského císařství - Vídni, založili v roce 1861 Isidor
Schnek10 a Salomon Kohnberger11 malou dílnu na elastické lemovky a šňůry, kterou v roce 1865
transformovali na veřejně obchodní společnost "Schnek & Kohnberger" se sídlem, Wien,
Biberstrasse 14. Z důvodu relativně vysokých provozních nákladů ve Vídni i rozšiřující se výrobě v
oblasti alpakových12 i tkaných vložek do bot a elastických provazů a pásků, přesunula firma svou
výrobu roku 1866 do Oder a Kružberku13 v Rakouském Slezsku . Továrnu v Odrách vedl mladší
7
8
9
10

Alois Hnatek, jun. (*10.10.1885 Gross-Siegharts / † 1933 Ústí nad Labem).
Karl Hnatek (*9.10.1886 Gross-Siegharts / †30.11.1933 Krásné Březno u Ústí nad Labem).
Pauline Hnatek (*1.8.1888 Gross-Siegharts / † 22.3.1889 Gross-Siegharts).
Isidor Schnek (*14.8.1834 Třebíč / † 19.5.1886 Wien), jeho manželka Janette, rozená Kohnberger - byla sestrou
Salomona Kohnbergera. Isidor Schnek byl rovněž cenzorem úvěrového spolku První rakouské spořitelny, členem
kuratoria nadace císaře Franze Josefa pro podporu drobného podnikání a d. Byl pohřben 21.května 1886 v
židovské části (starý židovský hřbitov - I.TOR, skupina 5b, řada 1, hrob 19) vídeňského Centrálního hřbitova.
11 Salamon Kohnberger (*30.7.1838 Třebíč / † 12.1.1908 Wien). Od roku 1900 vládní rada.
12 Tkanina vyráběná ze srsti jihoamerické lamy - alpaky.
13 Pro uspokojení poptávky zavedla firma v Kružberku (Kreuzberg) centralizovanou výrobu gumových pracovních
bot s převážně rukodělnou práci. Firma měla další pobočku v městečku Krucemburg na Vysočině.
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Odry 1866. Budova firmy Schnek & Kohnberger na Radniční ulici čp.93.
Archiv Muzejního spolku Rolleder

Odry 1873. Hlavní tovární budova firmy Schnek & Kohnberger u cesty
do Louček ( bývalá Vodní ulice ). Archiv Muzejního spolku Rolleder
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Živnostenský list Isidora Schneka a Salomona Kohnbergera na výrobu gumového zboží v Odrách.
Archiv Oskara Kubíčka
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bratr Salomona - Eduard Kohnberger. Firma si pronajala v Odrách budovu čp.93 po zrušené
továrně na plátno Josefa Zimmermanna na Radniční ulici. Ve firmě bylo zaměstnáno 30 mužů, 20
žen a 10 dětí ve věku pod 14 let. Celková hodnota výroby dosahovala cca 90 000 zlatých.
Protože manipulace s benzinem a terpentýnem byla z bezpečnostního hlediska uprostřed města
velmi riziková, koupila firma v roce 1873 od Franze Hausnera pozemek o rozloze 34 arů a 145
čtverečních sáhů podél cesty do Louček na tehdejší "Vodní ulici". Na tomto pozemku byla
postavena hlavní tovární budova v neogotickém slohu, podle návrhu vídeňského architekta Maxe
Fleischera14, do které se přestěhovala celá výroba z Radniční ulice. Výroba se dále zvyšovala a
firma proto v roce 1881 postavila dalších šest provozních budov. V roce 1890 zaměstnávala již tři
úředníky, 60 mužů a 65 žen. Podnik vyráběl převážně lisované pryžové tahy pro holínky o celkové
hodnotě 230 000 zlatých.
V této době - probíhajícím rozvoji oderské firmy Schnek & Kohnberger , vstupuje roku 1891 do
firmy Alois Hnatek. Neznáme dnes již okolnosti jeho rozhodnutí, ale jeho odborné zkušenosti a
praxe v řízení podniku v Gross-Siegharts s podobným výrobním programem, byly zřejmě
pozitivním a určujícím prvkem při jednání o jeho přijetí do oderské firmy. Alois Hnatek se ihned
po vstupu do firmy zapojil jako vedoucí pracovník do jejího dalšího územního rozvoje. V roce 1892

Barvírna vlny a bavlny firmy Schnek & Kohnberger v Nových Sadech
čp.82. Dobová fotografie. Archiv Muzejního spolku Rolleder
byla od Josefa Bellaka zakoupena v Nových Sadech (Neumarkt) textilní valcha, čp.82 a adaptována
na barvírnu ovčí vlny a bavlny. Bylo zde použito potěracích strojů a odstředivky s vodním i parním
pohonem. Barvírna zaměstnávala 36 osob pod vedením 2 mistrů. V roce 1893 firma zakoupila na
Okružní ulici od Bernharda Vogela další budovu, která byla rozšířena o jedno patro, včetně
provedení montáže mechanických tkalcovských stavů. Velký podíl na rozvoji továrny v
Odrách měl její šéf Eduard Kohnberger15, kterého provázela pověst humánního člověka a
14 Max Fleischer (*29.3.1841 Prostějov / †18.12.1905 Wien), významný vídeňský architekt, známý návrhy synagog.
15 Eduard Kohnberger (*29.3.1845 Třebíč / † 26.7.1899 Odry). Byl pohřben v pátek 28.7.1899 v 11.00 v židovské
části (starý židovský hřbitov - I.TOR, skupina 19, řada 1, hrob 20) vídeňského Centrálního hřbitova.
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Salomon Kohnberger s manželkou Emilii, rozenou Loewy
(1844 až 1912) a rodinou. Dobová rodinná fotografie,
zastánce chudých. Když v roce 1899 v 54-ti letech zemřel , převzal vedení oderské továrny jeho
starší bratr a zakladatel firmy Salomon Kohnberger. Po příchodu do Oder v roce 1891 si Alois
Hnatek pronajal byt v Kostelní ulici čp. 6, v domě Ferdinanda Türka.

Odry, začátek 19.století. Pohled do Kostelní ulice. Dům Aloise Hnatka, sen., čp.7 je
na levé straně - pátý v pořadí. Archiv Muzejního spolku Rolleder
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V sousedním domě čp.7 bydlela rodina lékárníka
Karla Schwarze se třemi dcerami. S jednou z nich,
pohlednou 21-ti letou Luisou, se Alois Hnatek
denně setkával a po dvou letech 7. února 1893
uzavřeli spolu, v oderském farním kostele sv.
Bartoloměje, manželství. Bylo to opět šťastné a
vydařené manželství, obdařené dalšími osmi
dětmi - třemi dcerami a pěti syny. Jako první se v
roce 1894 v domě čp.6 narodila dcera Ida Josefa.
V roce 1895 už manželé Hnatkovi bydleli ve
vedlejším domě čp.7, kde se jim narodil syn
Johann Karel. Následovali za sebou další děti - v
roce 1897 Josefa Aloisia, v roce 1898 Otto Franz
a v roce 1900 Fridrich Josef.
V roce 1901 se majitelem domu čp.7 na Kostelní
ulici stává Alois Hnatek a v následném roce se
rozhodl zůstat natrvalo v Odrách. Dne 6. března
1902 proto žádá
městkou radu o udělení
domovského práva pro sebe, manželku a své děti.
Z této žádosti se dovídáme, že pracuje ve firmě
Schnek & Kohnberger jako ředitel. Dne 4.dubna
roku 1902 je jeho žádosti vyhověno a rodina
Hnatek je přijata do svazku občanů města Oder.
V dalších letech se manželům Hnatkovým
narodily ještě další děti - v roce 1905 syn Walter
Karl, v roce 1908 Josef Alois a v roce 1909
nejmladší dcera - Martha Josefa. V domě rodiny
Hnatek bývalo tak vždy veselo a plno, protože
děti si přiváděli ze školy své spolužáky a navíc
zde pobývali i děti ze sousedního domu rodiny
Udělení oderského domovského práva
Türk. Jejich hry nezřídka končily rozbitým
Aloisovi Hnatkovi a jeho dětem v roce 1902. nádobím a odřenými koleny. Vše to s úsměvem
zvládala, včetně odpolední svačinky pro všechny děti, paní domu Luise Hnatek.
V roce 1903 byl Alois Hnatek zvolen náhradníkem do výboru městského zastupitelstva a v letech
1906. 1909 a 1912 byl řádným členem výboru oderského zastupitelstva. V roce 1902 ředitel Alois
Hnatek zastupuje 16 firmu ve vnějších vztazích, přičemž se intenzivně věnuje stavebnímu rozvoji
firmy. V letech 1902 až 1908 dále modernizuje barvírnu v Nových Sadech - její nadstavbou a
zvětšením čistírny. Později, se podílel i na projektové dokumentaci instalace zdroje - dynama pro
výrobu elektrického osvětlení barvírny i části tovární budovy čp. 391. Rozvody osvětlení barvírny
do hlavní továrny byly vedeny po dřevěných sloupech, převážně postavených na pozemcích
továrny a částečně i na pozemcích cizích. Tyto rozvody přecházely přes starou silnici Vítkov Odry a přes řeku Odru, přičemž nekolidovaly se státním telegrafním vedením, ani telegrafním
vedením severní dráhy. Pro ochranu veřejnosti proti úrazům bylo pod vedením elektrického proudu
instalováno síto. V roce 1907 ředitel Hnatek schvaluje stavbu strojovny a v roce 1913 rozšiřuje
16 Majitel firmy udělil Aloisi Hnatkovi tzv. "prokuru", tj. právo zastupovat firmu ve všech právních úkonech, ke
kterým dochází při provozu společnosti. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku a je tedy zřejmá všem
obchodním partnerům. Prokurista se před své jméno podepisuje zkratkou "ppa", nebo "pp" ("per procura").
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Karl Schwarz (*1842 / † 1917), lékarník - otec
Luisy Hnatek. Archiv Dr. Ute Liebau

Alosie Schwarz, roz. Schimper (1856 / †1924),
matka Luisy Hnatek. Archiv Dr. Ute Liebau
Odry 28.2.2014

Pavel K a š p a r st.

Alois Hnatek, zapomenutý ředitel ...

-15- z 31

Pro Poodří

Korespondence Aloise Hnatka se stavebním úřadem v Opavě ve věci modernizace
budovy barvírny čp.82 v Odrách - Nové Sady. Soka Opava
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provozní prostory firmy - přistavením dalších hal s šedovými světlíky 17 podél cesty do Vítovky18
( Werdenberg). V roce 1908 umírá ve Vídni majitel firmy Salomon Kohnberger 19. Dne 22. února
roku 1910 byla firma transformována na komanditní společnost Schnek & Kohnberger pro
výrobu gumového zboží se sídlem ve Vídni I, Biberstrasse 9, s pobočkou v Odrách. Jako hlavní
společníci - komplementáři byli zapsáni Konrad Tiring 20 a Karel Mislap21, závaznými společníky komandisty se stali Hermann Schüller22, Irene Tiring, Melanie Herrmann, Johanna Mislap, Martha
Pollak23 a Laura Stiassny24.

Hrobka rodiny Kohnberger na starém židovském hřbitově
vídeňského Centrálního hřbitova, www.findagrave.com
17 Šedový světlík - světlík jako součást pilovité konstrukce střechy.
18 Dnes již tato cesta neexistuje, zanikla při územním rozvoji firmy.
19 Salomon Kohnberger byl pohřben 15. ledna 1908 v židovské části (starý židovský hřbitov - I.TOR, skupina 51,
řada 1, hrob 27) vídeňského Centrálního hřbitova. Společně s ním zde odpočívá i jeho manželka Emilie, roz. Löwy
( †1912 ) a dcera Laura Stiassny, roz. Kohnberger ( †1917 ) se svým synem Waltrem Stiassnym ( †1912 ).
20 Konrad Tiring - vývozce ve Vídni III, Radetzkystrasse 8.
21 Karl Mislap, obchodník ve Vídni IX, Liechtensteinstrasse 44.
22 Hermann Schüller - vývozce ve Vídni.
23 Irene Tiring, roz. Kohnberger - manželka Konrada Tiringa - vývozce ve Vídni III, Radetzkystrasse 8, Melanie
Herrmann - manželka továrníka ve Vídni VII, Lindengasse 13/15, Johanna Mislap, roz. Kohnberger - manželka
Karla Mislapa - obchodníka ve Vídni IX, Liechtensteinstrasse 44, Martha Pollak, roz. Kohnberger - manželka
Jacoba Hermanna - ředitele v Mailandu, Via venti settembre 22.
24 Laura Stiassny, roz. Kohnberger - manželka Dr. Sigmunda Stiassného - lékaře ve Vídni I, Giselastrasse 6.
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Odry, Schnek u. Kohnberger, 1913. Stavební plán přístavby budovy vulkanizace, včetně rozmístění
sousedních budov. Archiv Muzejního spolku Rolleder
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Individuální prokuru měli oba hlavní
společníci, kolektivní prokurou byli
pověřeni David Wessely, Heinrich
Mautner a Heinrich Frank. V roce 1910
zavedl
Arnold
Schäfer25
výrobu
gumových řezaných nití, kterou ve firmě
zprovoznili angličan Wood a Johann
Herriger z Merhaimu26. Do roku 1920
vyráběla firma tento výrobek jen pro
vlastní potřebu, později i pro tuzemské
partnery a od roku 1928 začala firma
gumové
řezané
nitě vyvážet
do
zahraničí, včetně zámoří.
V roce 1912 převzal řízení firmy ředitel
Arnold Schäfer27, který položil největší
význam
na
chemickotechnologický
provoz. Byla proto zahájena výroba
hadic, podpatků, lisovaných výrobků,
pryžových desek a pryžových těsnění.
V červnu roku 1913 ředitel Hnatek
zajišťoval stavbu výrobní haly a šatny
pro dělníky a ještě v tomto roce vyřizuje
povolení ke stavbě potěracího oddělení
na parcele číslo 498 / 1 i budovy pro
vulkanizaci na parcele číslo 524 / 2. V
roce 1914 ochromila první světová válka
Schnek & Kohnberger Odry, 1908-1912. Tovární budova výrobu zavedeného gumového zboží ve
tkalcovny. Archiv Muzejního spolku Rolleder
firmě, když v roce 1915 byla prohlášena
za důležitou pro válečnou výrobu, získala
významnou zakázku na stanové šňůry. V roce 1917 firma Schnek & Kohnberger obdržela další
povolení k postavení provozní haly, parní kotelny, továrního komínu, strojovny a železniční vlečky.
Na přípravě a schválení těchto staveb pracoval Alois Hnatek, vlastní stavby provedl oderský
stavitel Josef Hurnik28.
Po zhroucení Rakousko-uherské monarchie v roce 1918 omezila firma Schnek & Kohnberger
výrobu. Obnovení výroby dosáhla až v roce 192029. A již v roce 1921 dodává na trh nové výrobky míče, nepromokavé pláště, gumové punčochy a podvazkové pásy.

25 Arnold Schäfer (*1876 Berlin / † ? Wien ). Manželka Gisela Schäfer, roz. Stegerer (*1873 Berlin / † ? Wien ).
26
27

28
29

Dcera Ilse (*1906 Wien ) zemřela v Odrách 20.1.1919 v domě čp.386 na bývalé Vítkovské ulici (Wigstadlstrasse).
Rodina bydlela od roku 1913 do roku 1931 v Odrách na Třídě 1.Máje (Bahnhofstrasse), čp.260 .
Specialista na technologii výroby řezaných nití z Kolina nad Rýnem ( Köln ). Merhaim je dnes čtvrtí Kolína.
Arnold Schäfer, od roku 1912 jeden ze tří úřadujících ředitelů firmy Schnek & Kohnberger . Dělbu jejich
kompetencí se nám nepodařilo v archivních dokumentech dohledat. V průběhu první světové války má ředitel
Arnold Schäfer ve firmě dominantní postavení. Jeho zásluhou se podařilo udržet výrobu řezaných nití
a
zavést výrobu gumových hadic a těsnění.
Josef Hurnik (*1857 Opava / † 1925 Opava). Bydliště Odry, Vitberská ulice (Werdenbergstrasse), čp.453 .
V červenci roku 1919 byli jmenováni ředitelé Arnold Schäfer a Alois Hnatek prokuristy (kolektivní prokura)
komanditní společnosti Schnek & Kohnberger v Odrách.
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Žádost firmy Schnek & Kohnberger u Obchodního soudu v Opavě o soudně
ověřený výpis z obchodního rejstříku . Za firmu jsou podepsání ředitelé firmy
Arnold Schäfer a Alois Hnatek - pověřeni kolektivní prokurou ("ppa."). Soka
Opava
V prosinci roku 1922 byla listinou ministerstva vnitra založena v Praze I, Na příkopě 3 firma
"Optimit, gumové a textilní závody, akciová společnost", přičemž se oderská firma Schnek &
Kohnberger stala její pobočným závodem s novým názvem "Optimit, Gummi und Textilwerke
aktiengesellschaft, Filiale in Odrau". Představenstvo akciové společnosti bylo voleno, s ohledem na
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požadavek nadpolovičního počtu členů - příslušníků Československé republiky s bydlištěm v
tuzemsku, v následujícím složení: Konrad Tiring, Karel Mislap, Rudolf Mandl 30, Ludvík
Neumann31, Karel Pollak32, JUDr.Alois Brunclik33 a Viktor Irmenbach34. Kolektivní prokurou byli
pověřeni: ředitel továrny v Odrách - Arnold Schäfer, ředitel továrny v Odrách - Alois Hnatek a
ředitel továrny ve Vídní III., Bachardgasse 24 - Heinrich Frank. Alois Hnatek se ještě ve svých 65-ti
letech, zapojuje do stavebního rozvoje firmy při zprovozňování dílen trikotového i plášťového
oddělení a při rozšiřování výroby o plynové masky, klínové řemeny, profilové šňůry, gumové čluny
a chirurgické zboží. O deset let později, v roce 1932, odchází do důchodu35.

Úřední výmaz prokury Aloise Hnatka ve firmě Optimit, gumové a textilní
závody, akciová společnost - v roce 1932. Soka Opava
30
31
32
33
34
35

Rudolf Mandl, ředitel Všeobecné české bankovní jednotky v Praze II, Maiánská 43.
Ludvík Neumann, ředitel Všeobecné české bankovní jednotky v Praze II, Na příkopě 3.
Karel Pollak, inženýr ve Vídni I, Esslinggasse 2.
JUDr. Alois Brunclik, advokát v Praze II, Žitná 53.
Viktor Irmenbach, advokát v Praze II, Sadová 9.
Ukončení pracovní činnosti ve firmě odvozujeme z úředního výmazu prokury Aloise Hnatka v roce 1932.
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Odry 1931 až 1934. Alois Hnatek, sen. s manželkou Luisou v okně svého domu na Kostelní ulici
čp.7. Archiv Dr. Ute Liebau
Bylo mu neuvěřitelných 75 let. Zasloužený odpočinek si však užíval jen 3 roky. Umírá 7. dubna
roku 1935 v Odrách, ve svém domě čp.7 na Kostelní ulici. Na jeho poslední cestě ho 17. dubna
1935 vyprovodili oderský děkan Emil Pillich a jeho rodina, za velké účasti zástupců a zaměstnanců
firmy Optimit i obyvatel města Oder. Manželka Aloise Hnatka, sen. - Luise přežila svého muže o 11
let, zemřela 18. července roku 1946 v Eutingenu v Německu.
Po roce 1935 zůstali a pracovali v Odrách až do vysídlení v roce 1946, jeho dva synové - Friedrich
Hnatek s manželkou Wandou36 a Josef Hnatek s manželkou Paulou37, dcera Ida38 s manželem
Heinrichem Thomankem a do sňatku v Opavě v roce 1942 i dcera Josefa Aloisia39 .
36 Friedrich Hnatek pracoval v akciové společnosti Optimit, gumové a textilní závody jako úředník. Oženil se 5.
listopadu roku 1932 s Wandou Mendocha z Krakowa. Bydleli v Odrách, Nádražní ulice (Bahnsteig) čp.411. Zemřel
13.února 1968 v Heidelberku v Německu.
37 Ing. Josef Hnatek pracoval v akciové společnosti Optimit, gumové a textilní závody jako vývojový pracovník specialita na elektroniku. V roce 1923 až 1928 získal ve Vídni vyšší vzdělání na Federálním výzkumném ústavu
elektroniky. Po vysídlení pracoval u firmy Arnzt-Optibelt KG v Höxteru jako vedoucí oddělení klínových řemenů,
kde zavedl nové technologie a uplatnil několik svých patentů. Oženil se 16. srpna roku 1934 s Paulou Sturm z
Oder. Bydleli v Odrách, Mendlova ulice (Mendelstrasse) čp. 618. Zemřel 15. července 1993 v Höxteru v Německu.
38 Ida Hnatek se 17.října roku 1918 provdala v Odrách za učitele večerní školy Dr. Heinricha Thomanka z
Klokočůvku (Klein- Glockersdorf). Bydleli společně s rodiči v Odrách na Kostelní ulici (Kirchengasse) čp.7.
Zemřela 15. ledna roku 1978 v Bad Kreuznach v Německu.
39 Josefa Aloisia Hnatek pracovala v akciové společnosti Optimit, gumové a textilní závody jako úřednice. V zápisech
zasedání správní rady a valných hromad akciové společnosti je uváděna jako zapisovatelka. Provdala se 19.
března roku 1942 v Opavě za Dr.Augusta Schütteho. Zemřela 9. prosince roku 1952 v Eppelheimu v Německu.
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Jeho ostatní děti, včetně Otty Hnatka40, opustili v dospělosti své rodné město a s rodinami se
usadili v severozápadních Čechách41, v Šumperku a později v Novém Jičíně 42. V současné době
nám početnou a významnou oderskou rodinu Hnatek připomíná už jen hrobka dlouholetého ředitele
oderské firmy Schnek & Kohnberger - pana Aloise Hnatka, sen. na oderském městském hřbitově.
A málokdo ví, že zde odpočívá muž, který se svou 40-letou prací významně podílel na rozvoji
oderské firmy Schnek & Kohnberger, později Optimit, a.s. i na rozvoji samotného města Odry.

Odry, 2014. Kostelní ulice (Kirchengasse), čp.7 - Muzeum
Oderska. Do roku 1946 dům rodiny Hnatek. Foto autor
40 Ing. Otto Hnatek zemřel 3. listopadu 1976 ve Vídni, kde žil od roku 1942.
41 Ing. Alois Hnatek, jun. se 12. února roku 1921 oženil v Ústí nad Labem (Aussig) s Margaretou Brode. Zemřel 30.
listopadu 1933 v Krásném Březnu (Schönpriesen) .
Karl Hnatek se 24. února roku 1914 oženil v Radošově (Rodisfort) u Karlových Varů s Annou Lang. Zemřel
28.července 1957 v Salzburku v Rakousku.
Johann Hnatek se 4. července roku 1925 oženil v Benešově nad Ploučnicí (Bensen) s Annou Wurm. Zemřel
18.srpna 1962 v Simbachu v Německu.
Walter Hnatek se 30. března roku 1937 oženil v Liberci (Reichenberg) s Emilií Suttner. Zemřel 29.září roku 1962 v
Norimberku v Německu.
42 Martha Hnatek se provdala 30.června 1934 v Šumperku (Mährisch Schönberg) za Waltra Thamma a
pravděpodobně žila s rodinou v Novém Jičíně ( Neutitschein). Zemřela 9. října 1973 ve Wetzlar v Německu.
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Poděkování
panu Wilfriedovi Tuerkovi a rodině Aloise Hnatka, sen. - paní Edeltraud Hahn, rozené Hnatek, paní
Dr. Ute Liebau, rozené Winkler a paní Erně Hnatek, rozené Reichardt, za poskytnutí fotografií a
informací o rodině Hnatek i panu Emilu Mateiciucovi za úpravu fotografií pro tisk a překreslení
situačních plánů firmy Schnek & Kohnberger.
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