Po druhé za synovcem Gregora

...

- 1 - z 20

pro Poodří 1/2019

Po druhé za synovcem Gregora Johanna Mendela - Dr. Aloisem Schindlerem

Dr. med. Alois Schindler v dobách aktivního
působení ve Zlatých Horách. In: Silvia
Eckert-Wagner „Mendel und seine Erben”
Od zpracování medailónu Dr. med. Aloise Schindlera, uveřejněném v Poodří č.1/2018 uběhly
dva roky. Při dalším studiu jeho života jsme zjistili zajímavé skutečnosti a podrobnosti, které
uvádíme v tomto příspěvku.

1. Studijní léta a nový domov ve Zlatých Horách
Vzdělávcí proces Aloise Schindlera začal v jeho rodné obci Hynčicích ( Heizendorf ) a zřejmě ho
ovlivňovali jeho rodiče, učitelé, hynčický farář a později i jeho strýc Gregor Johann Mendel. Svůj
podíl měl i vzdělávací systém Rakousko-Uherska ve 2. polovině 19.století. Na primární úrovni,
týkající se nejmladších žáků od 6 let, to byla Volksschule (doslova „lidová škola”), ve které byly
mimo náboženství tři hlavní vyučovací předměty (čtení, psaní a aritmetika). Malý Alois navštěvoval
školu v rodné obci až do čtvrtého ročníku. Pátý ročník základní školy dokončil v Brně,
pravděpodobně v tzv. Hauptschulen („hlavní škola”). Byly to tříleté nebo čtyřleté školy určené pro
širší všeobecné vzdělání a zajišťovaly přechod do škol sekundární úrovně - gymnázií. Po ukončení
pátého ročníku Alois Schindler v roce 1865 nastoupil do 8-mi třídního německého chlapeckého
gymnázia1. Školní osnovy na gymnáziu zahrnovaly šest let latiny, zeměpisu / dělepisu, aritmetiky /
algebry a néboženství a šest let řečtiny. Někde existovala i neformální výuka přírodních věd biologie, chemie a fyziky. V roce 1879 jako 20 - letý mladík ukončil studium v Brně a zapsal se
1

In: Silvia Eckert-Wagner „Mendel und seine Erben”, BoD, 2004. Zdroj však neuvádí konkrétní gymnázium,
domníváme se, že mohlo jít o chlapecké Německé gymnázium na Eliščině (dnes Komenského) náměstí.
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Brno - Eliščino náměstí, dobová fotografie. Naproti evangelický kostel, napravo
budova Německého gymnázia, současně hudební fakulta JAMU, www.fotohistorie.cz
na lékařskou fakultu vídeňské university. Proč zvolil studium medicíny, podobně jako později jeho
mladší bratr Ferdinand, však nedovedeme zodpovědět. Možná byli oba ovlivněni v té době už
zhoršujícím se zdravotním stavem svého strýce Gregora Johanna Mendela.

Vídeň IX, Wahringerstrasse, dobová fotografie. Jedna z budov lékařské fakulty,
kterou v době studia navštěvoval Alois Schindler, www.wien.at
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Chirurg Prof. Dr.Theodor Billroth v přednáškovém sále vídeňské university.
Geschichte.univie.ac.at
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Studium doktorů medicíny bylo ve 2.polovině 19.století pětileté2, přičemž klinická výuka byla
rozložena do dvou let. V 19.století nastal ve vídeňské medicíně rozvoj gynekologie, vnitřního
lékařství a chirurgie a jejími představiteli byli Dr. Gustav Braun 3, Dr. Hermann Nothnagel4 a Dr.
Theodor Billroth5 - profesoři, přednášející na vídeňské universitě. Tomuto akademickému prostředí
se musel čerstvý absolvent gymnázia Alois Schindler přizpůsobit. Se zájmem navštěvoval zvláště
přednášky uvedených profesorů, aby získané znalosti později uplatnil a rozvíjel ve své lékařské
praxi. Studium úspěšně ukončil v roce 1886 / 18876 a zřejmě už v roce 1887 nastoupil do slezského
městečka Zlaté Hory (do roku 1948 Cukmantl) se 4900 obyvateli, jako městský lékař a později i
lékař jesenického regionu. Bydlel na Hauptstrasse („Hlavní ulice”) v pronájmu u Amálie Posche v
domě čp.96. Seznámil se zde se slečnou Annou Richter ze sousedního domu čp.94. Připomeňme, že

Cukmantl (Zlaté Hory) - Hauptstrasse („Hlavní ulice”) na konci 19.století. Na této
centální ulici města bydlel Alois Schindler s rodinou ( postupně v domech čp.96 - čp.2 čp.103) po celý život. Wikimedia Commons-Andreas Praefcke
2
3
4

5
6

Bernard Tomáš: Profesionalizace zdravotnictví od osvícenství do konce 19.století. MU Brno, FF, 2016.
Gustav Braun (1821-1911) vystudoval porodnictví v Praze a ve Vídni. Profesorem od roku 1859. V roce 1883/1884
děkan lékařské fakulty ve Vídni. Člen gynekologické společnosti v Bostonu a Lipsku, člen berlínské společnosti
porodníků a člen akademie věd v Rio de Janeiro.
Hermann Nothnagel (1841-1905). Studoval na universitě v Berlíně. V letech 1865 až 1868 pracoval na universitě v
Könisbergu, kde byl habilitován pro vnitřní lékařství. V roce 1874 byl jmenován profesorem na lékařské klinice v
Jeně. Od roku 1882 až do své smrti profesor na universifní klinice ve Vídni. Člen Deutsche Akademie der Natur
Forscher Leopoldina.
Theodor Billroth (1829-1894). Německý lékař a jeden z nejznámějších chirurgů. Studoval na universitě v Berlíně,
Greifswaldu (Přední Pomořansko) a v Göttingenu. Od roku 1876 byl profesorem chirurgie na vídeňské universitě a
přednostou I. chirurgické kliniky.
To odpovídá délce vyšokolského studia 7 let. Předpokladem doktorského studia bylo absolvování filosofické fakulty.
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Zlaté Hory, 2016. Situační mapka poloh historických domů čp. 94, čp. 96 a čp. 103 na náměstí
Svobody, www.mapy.cz
Dr. Alois Schindler vstoupil do svazku manželského s 19-ti letou Annou Theresií Richter z čp.94
26. listopadu roku 1888 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za svědky byli majitel továrny na
zpracování lnu Hermann Heyek7, manžel sestry Anny - Marie8, rozené Richter a majitel obou domů
Eduard Kutscher. Nevěsta pocházela ze staré místní rodiny poštmistrů9 (otec poštmistr Konrad
Richter; matku Marii Lubich adaptovala manželka poštmistra Amalia Richter). Tímto sňatkem se
Alois Schindler zařadil mezi elitu města. V domě čp.96 se jim narodili dvě děti: v roce 1890
nejstarší syn Leopold a v roce 1892 dcera Hermine. Jejich patrony byli v obou případech Hermann
a Marie Heyekovi. V roce 1904 bydleli v domě čp.2, kde se jim narodil nejmladší syn Erwin. Jeho
kmotrerm byl bratr Aloise Schindlera - Dr.med. Ferdinand Schindler, v roce 1917 lékař v
Butovicích (Botenwald). Leopold studoval medicínu a stal se lékařem, specializovaným na ORL.
Bohužel, v roce 1923 zemřel ve věku 33 let v Krnově na tuberkulózu, kterou onemocněl v I.
světové válce. Mladší syn Erwin vystudoval medicínu a zubní lékařství v Praze, 25.října roku 1930
se v Novosedlicích10 (Weisskirchlitz) oženil s Hertou Wörfel a později si otevřel v Krnově zubní
ordinaci. V roce 1921 bydlel Dr. Alois Schindler s manželkou Annou, dcerou Herminou a služebnou
Aloisie Kauf11 ve vlastním domě čp.103. Když Anna Schindler v roce 1924 v 52 letech zemřela,
Alois Schindler obýval dům až do své smrti v roce 1930 se služebnou Aloisií Kauf. Dcera Hermíne
Schindler se v roce 1928 vdala za oderského stavitele Ludwiga Manna a odešla proto do Oder. A po
smrti Dr. Schindlera odešla do Oder k rodině Mann jako služebná i Aloisie Kauf. Dům čp.103
změnil majitele a po rodině Schindler zůstala na zlatohorském hřbitově jen rodinná hrobka.
Dr. Schindler byl mezi svými pacienty, u řádových sester v nemocnici i mezi spoluobčany velmi
oblíbený. Měl pověst obětavého porodníka, vždy laskavého a velmi svědomitého. Cesty k
návštěvám pacientů, na Jesenicku často strmé a obtížné, absolvoval pěšky nebo na kole. Jen ve
zvláštních případech použil dostavník. Byl považován za společenského a nesmírně dobrotivého
7
8
9

Hermann Heyek (1844 - 1915), majitel zlatohorské továrny na zpracování lnu.
Maria Richter (1866 - 1919) se vdala 6.září 1886 jako 20 letá za 42 letého Hermanna Heyeka.
Od roku 1810 spravovala poštu rodina Richter, která vlastnila i poštovní budovu. Prvním poštmistrem této
rodiny byl Vinzenz Richter, v roce 1820 Franz Josef Richter a od r. 1848 paní Josefa Richter.
10 Obec v okrese Teplice v Ústeckém kraji.
11 Do služby u Dr.Aloise Schindlera nastoupila v roce 1904 a po smrti manřelky Aloise Schindlera - Anny, vedla jeho
domácnost až do jeho skonu v roce 1930.
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člověka. Kromě publikování bohaté literatury se zabýval studiem a experimentováním v botanice,
včelařství a později pracoval na podrobné genealogii rodiny Mendel.

Odry, čp.453 koncem 30.let 20.století. Stavební firma Ludwiga Manna. U okna sedící
Walther Mann, vedle stojící sestra Gerlinde. Archiv Muzejního spolku Rolleder
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2. Alois Schindler genealogem
Základní práci na životopisu svého strýce Gregora Mendela provedl Dr.Alois Schindler. Jeho
výzkum byl objeven až po jeho smrti a teprve tehdy začal větší zájem o původ Gregora Johanna
Mendela. Alois Schindler měl obzvláště úzký kontakt se svým strýcem, kterému v podstatě dlužil
financování svých studií, přerušil proto práce na rodokmenu vlastní rodiny 12 a intensivně sbíral
informace v registrech a archívech Mendelových předků. Vystopoval Mendelův původ zpětně za
devět generací, přičemž výsledky svého studia publikoval jako genealogické tabulky, včetně jejich
výkladu a v korespondenci se svými současníky13. Některé výsledky byly uvedeny v knize14.
Zatímco rodokmen rodiny Mendel byl podrobně prozkoumán a zpracován, u rodokmenu rodiny
Schindler tomu tak není. Pokusili jsme se proto v následujícím textu uvést o Schindlerové rodině
nejen známá data, ale předložit i údaje z našeho bádání. Graficky to částečně znázorňuje
zjednodušený rodokmen rodiny Schindler15, který můžeme ve stručnosti popsat následovně:
Leopold Schindler měli s manželkou Theresií, rozenou Mendel dceru Theresii a tři syny: Johanna,
Aloise a Ferdinanda. Všichni tři absolvovali vysokoškolská studia za finanční podpory svého strýce.
Nejstarší syn Johann byl matematikem a pracoval jako asistent na „Technische Hoschule” v Brně.
Zemřel ve 26 letech na TBC. Pravděpodobně se neoženil a nemáme o něm žádné další zprávy.
Nejmladší syn Ferdinand16 vystudoval v roce 1889 lékařskou fakultu vídeňské university. 30.
listopadu roku 1899 se ve 25 letech oženil ve farním kostele ve Vídni XII - Meidling se 23 letou
Marii Tinz bytem z Vídně XII, Haupstrasse č.22.

Freistadt 1919, elitní spolek Ostara. Sedící druhý zleva je advokát Dr.Alfréd Lainer, www.ostara.at

12
13
14
15
16

O genealogii se začal zajímat už ve čtvrtém ročníku gymnázia v Brně.
Klein Jan: Osamělost skromného génia - Gregor Johann Mendel: díl 1, 3.kapitola, str.149, odkazy 21, 25, 26.
Klein Jan: Osamělost skromného génia - Gregor Johann Mendel: díl 1, 3.kapitola, str.149, odkaz 28.
Uvedený na str.8 tohoto příspěvku.
Bydliště Vídeň IX, Severingasse č.8.
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Zjednodušený rodokmen rodiny Schindler - tučně, s návaznosti na rodinu Mendel
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V úředních záznamech z roku 1890 se uvádí pobyt jeho rodiny v Butovicích ve Slezsku, dům
čp.311, kde pracoval jako obecní a později i železniční lékař 17. Od roku 1900 bydlel po celý pobyt v
Butovicích v domě čp.53 vedle obecní školy. S manželkou Márií měl tři dcery: Márii (*27.6.1890
Butovice, čp.311), Alfrédu (*24.9.1900 Butovice, čp.53) a Hedviku (*17.10.1908 Butovice, čp.53).
Mária se 15.května 1912 v Butovicích vdala za suplujicího učitele obchodní akademie v Brně 24
letého Dr.Friedricha Wrbika. Alfréda měla svatbu 21.října 1920 v hornorakouském Linci, protože z
tohoto regionu z obce Freistadt (česky Cáhler) pocházel její budoucí manžel advokát Dr.Alfréd
Lainer18. Nejmladší dcera Hedvika šla za svým štěstím také do Lince, protože tam, podle hlášení z
28.srpna roku 1928 přestoupila k evangelické církvi. Kdy a za koho se vdala jsme však nezjistili.
Dr.med Ferdinand Schindler uvádí ve sčítácích operátech Butovic z roku 1921 pobyt rodiny s
dcerou Hedvikou v Butovicích. Zemřel v roce 1940 v Opavě. Kdy a proč to bylo právě v Opavě
jsme nezjistili19. Starší sestra Dr. Ferdinanda Schindlera - Theresie Schindler (*23.5.1857 Hynčice,
čp.3) se provdala za sedláka Stefana Kahliga (*26.11.1855 Hynčice, čp.12) a zemřela v Hynčicích
ve věku 88 let na astma.
Pokračujme v popisu rodokmenu druhou generací potomků Dr.Aloise Schindlera. Hermine a
Ludwig Mann20 měli dvě děti - starší dceru Gerlinde (*2.11.1929 Odry, čp.453) a mladšího syna
Walthra (*20.11.1931 Odry, čp.453). Zatímco o Gerlindě Mann nemáme žádné informace, o
Walthrovi Mannovi jich máme dostatek. Po vysídlení rodiny Ludvíka Manna včetně Aloisie Kauf
27.června 1946 z Československa, našli nový domov v německém Heidelbergu. Walthr Mann tam
navštěvoval střední školu, pracoval v nově zřízené stavební firmě svého otce a vystudoval
Technickou vysokou školu v Darmstadtu jako stavební inženýr. V roce 1967 se habilitoval na

Darmstadt 1996. Prof.Dr.Stavitel Ludwig Mann (1.zleva) pří Heidelberg 1964. Hermíne
oslavě dokončení oderské německé Mann (vlevo) s Aloisií Kauf. Ing. Walther Mann. AH22009:97
HB1964, s.98
školy v roce 1932. HB 1972, s.63
17 Za činnost v Butovicích době I.světové války byl v září 1917 vyznamenán válečným křížem za civilní zásluhy 3.
třídy. Domníváme se, že toto ocenění získal po záchranné akci při velkém požáru v butovické vagónce.
18 Dr.Alfréd Lainer by členem elitního spolku Ostara ve Friestadtu. Spolek je specielní formou studentské korporace v
městech bez vlastní university. Hlavní činnost spolku se proto odehrává o prázdninách. Základní požadavkem pro
přijetí za člena je pozitivní pověst, bezúhonnost a sounáležitost s členy spolku. Spolek byl založen na politické
toleranci, územní příslušnosti, na rovném hlasovacím právu a na zvyšování úrovně znalostí.
19 V krajanském časopise HB se uvádí, že byl drážním vrchním radou. Možná to byl důvod jeho odchodu do Opavy.
20 Otec Ludvíka Manna pocházel z Větřkovic. Matka Anna, rozená Schandel z Lipníku. Do Oder přišli v roce 1902.
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universitního profesora v oboru statiky výškových konstrukcí na fakultě architektury Technické
university v Darmstadtu. Působil na stavbách v rámci německé rozvojové pomoci v Nepálu a
významným způsobem na stavbě největší mešity v indonezské Djakartě. Připomeňme ještě, že prof.
Dr.-Ing. Walther Mann byl také zakladatelem a prezidentem Rotary klubu v Darmstadtu a že v roce
1992 napsal knihu „Erinnerungen an Johann Gregor Mendel“ (Vzpomínky na Johanna Gregora
Mendela).
Druhou generaci potomků Dr.Aloise Schindlera uzavřeme dětmi Dr.med. Erwina Schindlera a
Herty, rozené Wörfel, kteří se po své svatbě v roce 1930 usadili v Krnově, Petrovická ulice č.11.
Měli celkem tři děti: syna Hanse Petera (*19.5.1935 Krnov), dceru Hertu Christianu (*19.5.1935
Krnov) a syna Erwina (*23.9.1942 Krnov). Hans Peter zemřel v Krnově 18.7.1937 a byl pohřben
21.7.1937 ve Zlatých Horách. Celá rodina byla vysídlena do Německa 3.září roku 1946. Herta
Christiana, provdaná Wanberger žila s rodinou v bavorském Günzburgu.

3. Poslední cesta do Olomouce
Prvního července roku 1930 pobýval Dr.med. Alois Schindler v Olomouci, kde pravděpodobně v
dopoledních hodinách vystoupil na konferenci genealogické společnosti na olomoucké radnici, aby
zde referoval o svých posledních výzkumech kořenů Mendelovy rodiny. Domníval se 21 totiž, že je
našel na jižní Moravě na základě nových publikací anabaptistů22 ze 16. století. Ze vzpomínek
ůčastníka této konference Franze Roessnera23 se dovídáme, že se po společném obědě u Dr. Aloise
Schindlera projevovala značná únava a proto mu pomáhal nosit jeho aktovku a kabát. Doprovázel
ho i při zpáteční cestě do Zlatých Hor. Následující tragickou událost - úmrtí Dr.Aloise Schindlera
při zpáteční jízdě vlakem do Zlatých Hor jsme se pokusili zrekonstruovat podle dostupných
úředních dokumentů, takto:
zápis v ohledacím protokolu zemřelého uvádí jako příčinu úmrtí infarkt myokardu, ke kterému
došlo odpoledne ve vlaku z Olomouce do Štenberku 1.června ve „4 1/2 h nachm.”. Tento čas
zřejmě zaznamenal jeho spolucestjící Franz Roessner. Pokud si vezmeme na pomoc vlakový jízdní
řád mezi stanicemi Olomouc - Štenberk z roku 1930, odpovídá to vlaku č.1010 s odjezdem z
Olomouce v 16.18 a s příjezdem do Štenberku v 16.47. Zaznamenaný čas 16.30 ukazuje, že se tato
tragická událost stala na traťovém úseku mezi stanicemi Bohuňovice a Štarnov. Pokud tam Dr.Alois
Schindler nezemřel ihned24, bez rychlé odborné pomoci (např. tehdejší.nemocnice ve Štenberku) to
nemohl dlouho přežít.

Zápis v ohledacím protokolu zemřelého_1, sešit 643, Totenbeschau Protokoll 1930 – Soka Jesník.
21 HB 1985, s.119
22 Anabaptisté neboli novokřtěnci byli příslušníci mezinárodní sekty náboženských a sociálních reformátorů. Na
Moravě se lidově nazývali habáni.
23 In Silvia Eckert-Wagner: Mendel und seine Erben: eine Spurensuche, s.115.
24 HB 1985, s.119
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Zápis v ohledacím protokolu zemřelého_2, sešit 643, Totenbeschau Protokoll 1930 – Soka Jesník.
Zápis ve štemberské matrice zemřelých o úmrtí Dr.Aloise Schindlera 1.června 1930 je v souladu s
předešlým dokumentem, rovněž tak datum o jeho pohřbu ve Zatých Horách 5.června 1930. Je zde
také uvedeno, že zemřelý byl propuštěn k církevnímu pohřbení farnímu úřadu do Zlatých Hor a tam
pochován. V posledním sloupci matričního zápisu („begraben hat”) je jmenován zlatohorský
farář Vinzenz Brauner, arcikněz25 a v letech 1927 až 1938 starosta Zlatých Hor.

Zápis úmrtí Dr.Aloise Schindlera ve štemberské matrice zemřelých. ZA Opava, pobočka Olomouc

4. Hledání Schindlerovy hrobky na zlatohorském hřbitově
Při návštěvě městského hřbitova ve Zlatých Horách v polovině sedmdesátých let 20. století
existovala sice značně zanedbaná hrobka rodiny Schindler, ale ještě s čitelným nápisem na
náhrobku. V současnosti je většina starých hrobů bez náhrobků a tak - bez studia archivních
podkladů - je obtížné určit, ve které hrobce se hledaný zemřelý nachází. Situaci ještě komplikují
historické změny při číslování hrobových míst, takže nalezení konkrétního hrobového místa
vyžadovalo spolupráci místních historiků i Technických služeb města Zlatých Hor.
Pro představu o rozsáhlosti zlatohorského hřbitova uvádíme přehledový plán hřbitova 26, včetně jeho
rozlehlé historické části. V ní jsme pak pro představu zakreslili i hrobky zemřelých rodin, které jsou
tématem našeho příspěvku. První informaci o hrobce rodiny Schindler máme z knihy „Gräben und
Todten Protocol, 1898 - 1905” 27, kde je pod starým označením hrobových míst č.20 - Dr.Alois
Schidler a č.21 - Frau Anna Schindler zaznamenáno jejich zaplacení na celou dobu životnosti
hřbitova. V 70. letech 20.století došlo k přečíslování hrobových míst, což znázorňuje mapový
soubor a jmenný seznam Technických služeb města Zlaté Hory, 197x. Schindlerova hrobka je zde
25 Titul, který propůjčuje farářům čestné vedoucí postavení vůči ostatním kněžím. V některých diecézích odpovídá
hodnosti okrskového vikáře nebo děkana.
26 Zpracovaný místním historikem Sotirisem Joanidisem.
27 Soka Jeseník, fond archiv města Zlaté Hory, inv.č.661.
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Plán zlatohorského hřbitova – historická mapa s dokreslenými hrobkami č.30 Schindler, č.75 - Hermann Heyek a, č.157 - Richter. In: Sotiris Joanidis - Rula :
Hřbitovy Zlatohorska, Zlaté Hory 2005.
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Dokumentace starého hřbitova ve Zlatých Horách – mapový soubor a jmenný seznam, s
uvedením umístění hrobky č.30 Familie Schindler. Zlaté Hory - Technické služby, 197x
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Letecký pohled na současný stav zlatohorského hřbitova s vyznačením nových sekcí s
polohami hrobek č.30 – Schindler, č.75 – Hermann Heyek a č.157 – Richter. Jiří Kucharz

Zlatohorský hřbitov, 2019. Pohled na řadu starých hrobů s hrobkou č.30 - rodiny Schindler
(druhá zleva). Foto Jiří Kucharz
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Zlatohorský hřbitov, 2019. Detailní pohled na torzo hrobky č.30 - rodiny Schindler. Foto Jiří
Kucharz

Tvar a rozměry náhrobku ze slezské žuly hrobky rodiny Schindler v dokumentu OPS Bruntál.
Dokument OPS Bruntál, Kamenosochařství Krnov, 1982. Archiv Sortise Joanidise. Foto Jiří
Kucharz
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uvedena pod novým hrobovým místem č.30, včetně zakreslené hřbitovní polohy v „Oddělení II.
vlevo”. Na dalších třech fotografiích Jiřího Kucharze je zachycen současný stav torza Schindlerovy
hrobky i nákres tvaru a rozměry náhrobku, jak ho před odvezením ze hřbitova v roce 1982

Zlaré Hory 2019. Pohled do Schindlerovy hrobky se schránkami zemřelých č.1, 2 a č.3. Foto Jirka
Kucharz

Zlaté Hory 2019. Rekonstrukce polohy 4.schránky zemřelého v Schindlerové hrobce. Foto Jirka
Kucharz
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zdokumentoval pracovník Kamenosochařství Krnov. Z matrik zemřelých, jsme zargistrovali čtyři
zemřelé osoby v rodině Schindler: Leopolda Schindlera (†1923), Annu Schindler (†1924),
Dr.Aloise Schindlera (†1930 ) a 2-letého syna Dr.Erwina Schindlera z Krnova (Jägendorf) - Hanse
Petera (†1937), kteří byly pohřbeni do rodinné hrobky Schindlerů č.30. Čtyři schránky zemřelých se
opravdu v hrobce nacházejí, což lze dokumentovat provedenými snímky. Vzhledem k obtížným
podmínkám jejich pořízení jsme museli provést rekonstrukci polohy 4. schánky zemřelého v hrobce
z více snímků.
Na závěr tohoto příspěvku bychom chtěli uvést, že připomenutí osoby Dr.med.Aloise Schindlera
jsme považovali nejen za povinnost k našemu rodákovi a jeho nejbližším, ale i k zapomenutému
významu, který měl jako lékař města Zlatých Hor i Jesenicka a hlavně, jako autor původu rodiny
zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Na jeho práci potom mohli navazovat významní
světoví genealogové. A i když Alois Schindler není uváděn mezi významnými osobnostmi Zlatých
Hor - domníváme se, že mezi ně právem patří.
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Poděkování za poskytnuté informace a archiválie ze zlatohorského hřbitova patří
Bc.Boleslavovi Dobošovi a panu Sotirisi Joanidisovi ze Zlatých Hor.
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Upozornění
V minulém čísle POODŘÍ č.1 / 2018 jsme v obrázku na straně 38 uvedli nesprávnou lokalizaci
usedlostí č.3 a č.22. Správná poloha těchto usedlostí je znázorněna na přiloženém obrázku. Popisek
obrázku zůstává nezměněn. Omlouváme se za toto nedopatření.

Lokalizace usedlostí č.3 a č.22 v Hynčicích na císařském otisku z roku 1836. Domu s čp.3
odpovídá dům s č.61 a domu s čp.22 současnémmu č.109. (Do domu čp. 13 se přiženil bratr učitele
Antona Schwirtlicha - Martin odpovídá č. 117).
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