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NAŠE ŠKOLA A HLEDÁNÍ RODINY ANDERLŮ 

Projekt Příběhy našich sousedů nám otevřel možnosti, jak se hlouběji dozvědět 

informace vztahující se k naší Základní umělecké škole. Přece jen po delším zvážení, jsme na 

účast v projektu kývly a mohly jsme se těšit z neznámého.  

Jaký byl náš původní záměr? Cílem našeho bádání bylo hledání potomků rodiny 

Anderlů, kteří byli posledními soukromými majiteli naší školy a neméně důležitou rodinou 

v rámci obce. Pokud by se nám někoho podařilo nalézt, rády bychom uspořádaly pozvání 

pamětníků do školy s přáním příjemně stráveného odpoledne s řadou otázek a odpovědí.  

Získané informace jsme chtěly dále zpracovat do vizuální podoby ve formě leporela/knížky. 

Počáteční fáze hledání s dopomocí paní Živné a místní knihovnice nám poodkryla nové 

informace. Na místě dnešní školy stál původně „selský barák dochem krytý“, kde byla 

provozována hostinská živnost. Než Anderlovi získali budovu do vlastnictví (1919), měla 6 

majitelů. Jeden z nich v roce 1850 přestavil budovu hostince do nynější podoby. Při získávání 

informací, jsme se dozvěděly, že důležitou osobou v obci a majitelem budovy byl Leopold 

Nesveda se svojí ženou (1880), kteří byli velice váženými lidmi, což nám z vyprávění potvrdila 

i paní pamětnice. Nesvedovi započali v budově velký kulturní ruch a hostinec se stal místem 

pro ochotnické divadlo a konání elitních plesů. Po smrti Leopolda Nesvedy provoz hostince 

řídila sama paní Nesvedová do jejího odchodu (1900). Anderlovi byli pokračovateli života 

hostince až do roku 1945, kdy byli z Hrotovic odsunuti pro svůj německý původ a hostinec i 

s pozemky zkonfiskovány. Z hostince se stal Národní dům Hrotovice a majetek obce. 

V současné době je zde sídlo naší školy a knihovny. 

A jaké byly další informace o Anderlových? Pan František Anderle se narodil 

v Hodonicích u Znojma. Jeho první ženou byla Terezie Jirsová, narozená v Popůvkách. 

Z důvodu její smrti se František Anderle oženil podruhé s Marií Jirsovou z Popůvek.  Měli 5 

synů a 2 dcery. Dva synové František ml. a Vilém se živili jako číšníci. „…A našel se ženich a 

jaký! Z Anderlovy hospody jeden syn začal najednou bloudit na Zákostelí a ke Kořínkům. Že 

byl starší a že byl z německé rodiny? Česky uměl dobře, byl kuchařem ve vyhlášeném hotelu – 

a konečně – byla válka a Němci byli v kurzu…“ Na základě pátrání naší pamětnice, se údajně 



jeden z nich odstěhoval ke Znojmu, kde si otevřel svůj hostinec. Z citace o slečně Kořínkové 

jsou až do dnešních dnů v Hrotovicích její potomci. K žijící nejstarší paní Kořínkové jsme 

doposud neučinili návštěvu, neboť není už v nejlepším zdravotním stavu. 

Další získané informace se týkají dokumentů, které popisují hledání po zmizelém 

Františku Anderlovi st., ale i mladším. Pravděpodobně se manželé po odsunu z Hrotovic 

skrývali u svých dětí. Je zajímavé, jak se totožné informace liší v podání obyčejného člověka, 

vzpomínek a společenského režimu.  

Informace, které jsme v počáteční fázi hledání sesbíraly, byly velice užitečné. Nám se 

před očima postupně začala objevovat časová osa. Během hledání potomků Anderlů jsme 

zjistili, že naše přání nemůže být hned splněno a všechno má svůj čas. Abychom se mohly 

v projektu posunout a zároveň jej absolvovat celý, musely jsme přehodnotit své dosavadní 

cíle a položily si otázku: „A co dál?“  Rozhovor s pamětníkem byl další dílčí úkol. V Hrotovicích 

už je docela těžké takovou osobu nalézt. Podařilo se nám kontaktovat paní Marii Borkovou. 

Její maminka byla zase zdrojem informací pro ni a pro nás se stala jediným vhodným 

kandidátem. Za její osobu jsme velice rády, neboť se nám stala v té době, ještě neviditelným 

pomocníkem. Přímo o Anderlových nám moc nových informací neposkytla, ale během 

uplynulého času, se pustila také do pátrání. Aktuálně jsou s největší pravděpodobností 

potomci Anderlů v Brně, ale tato informace je prozatím otevřená. Náš projekt je tedy stále 

na samém počátku pátrání, ale mi věříme, že s pomocí paní Borkové a dalších jejích známých 

se o krůček posuneme blíže našemu původnímu cíli. 

A jaký byl další plán? Původně jsme chtěly získané informace převést do vizuálně 

ucelené knížky. Myšlenka stále přetrvává. Pouze se zkonkretizovala do podoby zmapování 

celé historie naší školy-budovy. Část informací, tedy do roku 1945 máme částečně 

shromážděnou. Historii druhé poloviny 20. století naší školy ještě ucelenou nemáme, neboť 

jsme měly nedostatek času z důvodu malého počtu setkání. Z našeho pohledu je vytvoření 

jednoduché knížky o naší škole velice přínosné, osobní a těšíme se na její zpracování. Velká 

část informací o Anderlových je díkem paní Živné, která nám pomohla a my jí děkujeme, tak 

jako paní Borkové za vzpomínky a vyprávění. 

 

 



Doposud bylo čerpáno z:  

kronika města Hrotovice, dobové fotografie  

https://www.mza. cz/scitacioperaty/digisada/detail/4056?image=226207010-000461-

001777-000520-000440-02-ZN0036-01380.jp2 

https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/1227?image=216000010-000253-003379-

000000-013661-000000-00-B08973-01000.jp2 

https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11806?image=216000010-000253-003376-

000000-010228-000000-00-B11730-01570.jp2 

https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11806?image=216000010-000253-003376-

000000-010228-000000-00-B11730-01600.jp2 

https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11806?image=216000010-000253-003376-

000000-010228-000000-00-B11730-01600.jp2 

https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/416?image=216000010-000253-003376-

000000-010291-000000-FM-B09019-00420.jp2 

https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11038?image=216000010-000253-003376-

000000-010289-000000-00-B00183-00690.jp2 

https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11038?image=216000010-000253-003376-

000000-010289-000000-00-B00183-01270.jp2 

https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/1227?image=216000010-000253-003379-000000-013661-000000-00-B08973-01000.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/1227?image=216000010-000253-003379-000000-013661-000000-00-B08973-01000.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11806?image=216000010-000253-003376-000000-010228-000000-00-B11730-01570.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11806?image=216000010-000253-003376-000000-010228-000000-00-B11730-01570.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11806?image=216000010-000253-003376-000000-010228-000000-00-B11730-01600.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11806?image=216000010-000253-003376-000000-010228-000000-00-B11730-01600.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11806?image=216000010-000253-003376-000000-010228-000000-00-B11730-01600.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11806?image=216000010-000253-003376-000000-010228-000000-00-B11730-01600.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/416?image=216000010-000253-003376-000000-010291-000000-FM-B09019-00420.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/416?image=216000010-000253-003376-000000-010291-000000-FM-B09019-00420.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11038?image=216000010-000253-003376-000000-010289-000000-00-B00183-00690.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11038?image=216000010-000253-003376-000000-010289-000000-00-B00183-00690.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11038?image=216000010-000253-003376-000000-010289-000000-00-B00183-01270.jp2
https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/11038?image=216000010-000253-003376-000000-010289-000000-00-B00183-01270.jp2






 

 

 



 

 


