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Rodina Bílkova - doklady z fondů C i l Krajský soud civilní Brno, C 152 Okresní soud
civilní Brno a H 941 Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce, Brno
K Vaší žádosti ve výše uvedené věci sdělujeme:
Požadované archiválie k rodině Bílkově z výše uvedených fondů Vám byly dnešním
dnem nachystány do badatelny k osobnímu prostudování. Konkrétně se jedná o následující
materiály:
- fond C 11 Krajský soud civilní Bmo - firemní agenda, karton č. 66: firemní spis tý
kající se podniku rodiny Bílkovy, zn. A-VI-53;
- fond C 152 Okresní soud civilní Brno: pozůstalostní spis paní Pavly Bílkové, roz.
Weiszové, nar. 4. 9. 1901, zem. 11. 2. 1935. Pozůstalostní spis zn. D-VI-143/35 je za
ložen pod zn. P-VI-102/37, což je opatrovnický spis jejího syna Jiřího (Georga) Bílka;
- fond H 941 Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce, Brno, karton č. 1: ob
chodní aj. podniková dokumentace této firmy.
V návaznosti na Vaši informaci o tom, že paní Pavla Bílková, roz. Weiszová byla pů
vodem Židovka lze doplnit, že evidentně v mládí konvertovala ke katolické víře - již v době
sňatku s Karlem Bílkem, tj. 28. 9. 1924, byla vyznání římskokatolického. Opis oddacího listu
je založen ve firemním spise zn. A-VI-53, matriční záznam o sňatku je zapsán v matrice od
daných farního úřadu u Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, svazek pro léta 1921-1925.
Matrika je uložena v našem archivu, fond E 67 Sbírka matrik, kniha inv. č. 17171, folio 422
(rovněž dostupné on-line na: http://actapublica.eu/matrikv/brno/prohlizec/8097/?strana=222).
Doklady ke sňatku by měly být dle poznámky v matrice založeny ve farním archivu,
který je dnes uložen částečně v Archivu města Brna - fond Farní úřad u Nanebevzetí Panny
Marie, Staré Brno II (1755-1952), a částečně v Archivu Biskupství brněnského v Rajhradě fond Farní úřad u Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno I (1736-2007).
V této souvislosti byly pro úplnost prověřeny rejstříky k židovské, matriční a duchovní
agendě ve fondu B 40 Zemský úřad Brno, I. manipulace, a to pro léta 1922-1924 (období me
zi dosažením plnoletosti Pavly Weiszové, provd. Bílkové a uzavřením sňatku), zda-li náhodou
úřad neprojednával nějaké záležitosti kolem přestupu jmenované na katolickou víru, souvise
jící řízení kolem uzavření sňatku aj. Žádné odkazy na spisy k dané záležitosti ovšem nebyly u
tohoto úřadu nalezeny.
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V předkládaných spisech jsou v menší míře uloženy rovněž doklady k národní správě
rodinného podniku po r. 1945, zavedené s odkazem na § 2 a 3 dekretu presidenta republiky
č. 5/1945 Sb., a několik dokumentů, které vlastnoručně podepsal pan Karl Bílek. Mohou tedy
posloužit k případnému srovnání s podpisem na dotazníku „Fragebogen", založeném spolu
s dotazníky dalších členů rodiny ve fondu B 252 Zemský president Brno, správa z příkazu
Říše, karton č. 299, kteréžto materiály jste již na základě dřívějšího požadavku v badatelně
MZA studoval.
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