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Památná místa oderského hřbitova 2  hrobky rodin Bernheierů a Waschků
Druhou návštěvu památných míst oderského městského hřbitova navážeme na první návštěvu u
hrobky rodiny Juliuse Gerlicha v sekci IVX. Před ní můžeme spatřit hrobku podnikatelsk é
rodiny Waschků s novou pamětní deskou1. Ta nahradila původní pomník rodiny, odcizený v
60.letech minulého století. Na nové pamětní desce můžeme vidět šest členů Waschkovy rodiny.
Jako poslední je uvedena paní Hildegarde Waschka, která však na původním pomníku napsána
nebyla.

Oderský městský hřbitov r. 1893 / 2012, poloha míst posledního odpočinku rodin Waschků a
Bernheierů. Označení sekcí v roce 1893-arabskými číslicemi /označení sekcí v roce 2012-římskými
číslicemi ( popisované hrobky při 2. návštěvě hřbitova jsou vyznačeny černým písmem ).

1 Novou pamětní desku nechali vyrobit a dosadit na hrobku, po odcizení v roce 1995, Emil a Zdenek Mateiciucovi.
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Odry, městský hřbitov 2012. Nová pamětní deska na hrobce rodiny Waschků.

Zemřela 4.12.1942 v Opavě 2 a podle dostupných archivních
materiálů byla převezena do Oder 9.12.19423 a pochována v rodinné
hrobce. V roce 1995 však byla hrobka za přítomnosti vnuka paní
Hildegarde–Michaela Kudlicha otevřena, ale její pohřební schránka v
ní nalezena nebyla. Existuje hypotéza, že by mohla být pohřbena v
jiné hrobce – mauzoleu Gerlichů.
Hildegarde Waschka, roz. Gerlich, dcera továrníka Gustava Gerlicha
a Karoliny Gerlich, rozené Waschka. Za Wilhelma II Waschku se
provdala 24.4.1906 v Odrách. Měli společného dědečka - Sebastiána
Waschku. Wilhelm II. Waschka byl odborníkem v oboru – tkalcovství se
zaměřením na hedvábnictví a zasloužil se, po ukončení studií v roce
1904, o rozkvět oderské firmy „Sebastian Waschka & Söhne“. Zemřel
jako vdovec 18.12.1962 v německém Bamberku.
Hildegarde Waschka, roz.
Gerlich. *1883 / †1942.
2 Přes válku žila Hidegarde Waschka s manželem Wilhelmem II. Waschkou v Opavě na náměstí Sokola Tůmy 6 ( dnes
Denisovo náměstí ).
3 Podle zápisu ve Štolové knize oderského farního úřadu byla na městském hřbitově v Odrách pohřbena 9.12.1942.
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Odry, městský hřbitov, dobová fotografie. Původní
pomník hrobky rodiny Waschků.
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Sebastian II. Waschka se narodil v Drasenhofenu, Dolní
Rakousko. Do Oder přišel v roce 1856 a přenesl sem výrobu
své hedvábnické firmy ve Vídni z důvodu změny v rakouské
celní politice ( zrušení celní ochrany domácích výrobců ).
Měl dvě ženy a sedm dětí. Jeho 1. žena Katharina, roz. Hermanus z Vídně, byla matkou jeho syna Wilhelma I.Waschky
– doba a místo jejího úmrtí je však neznámé. Jeho 2. žena
Karoline Waschka, rozená Holuscha se stala jeho manželkou
14.4.1857 ve Vídni. Sebestian II. Waschka vystoupil z firmy
v roce 1866 a dále žil s Karolinou v rodinné vile čp.151 na
Hranické ulici. Zemřel 9.12.1890 v Odrách ve věku 79 let
na „sešlost věkem“.
Karoline Waschka, roz. Holuscha – 2. žena Sebastiana II.
Waschky, matka Karoliny, narozené v roce 1858 a provdané
roku 1876 za továrníka Gustava Gerlicha. Žena Sebastiana
II. Waschky žila po smrti svého muže ještě 15 let v Odrách v
rodinné vile čp.151 se svou kuchařkou Karolinou Appel.
Zemřela v Odrách 25. 10.1905 na „sešlost věkem“ v domě Sebastian II. Waschka.*1811 / †1890.
čp.151.
Marie Waschka, roz. Mittermayer, 1. žena Wilhema I. Waschky pocházela z Vídně, kde se s ní v
roce 1867 Wilhelm I. oženil. Zemřela mladá ve svých 24 letech na tuberkulózu v Odrách, čp.151.

Odry 1890. Waschkova továrna na hedvábí.
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Wilhelm I. Waschka byl dvakrát ženatý. Jeho 1. ženou
byla Marie Mittermayer z Vídně a druhou ženou Adelheid Herzmansky z Tošovic, se kterou se oženil
28.10.1869. Měli spolu pět dětí, tři dcery a dva syny.
Wilhelm I. Waschka byl přijat jako společník firmy 9.1.
1863, ale až od 14.3.1877 byl oprávněn k podepisování
firmy. Zasloužil se o rozvoj fimy a byl proto v roce 1901
vyznamenán titulem císařského rady. Za své zásluhy o
město Odry byl jmenován dne 13.7.1913 jeho čestným
občanem. Zemřel 8. 1. 1915 v Odrách, čp. 151 ve věku
73 let na rakovinu střev. Jeho pohřeb byl v Odrách
velkou událostí. Zúčastnily se ho většina veřejných spolků
( katolický spolek dělnický, pěvecký spolek, střelecký a
tělovýchovný spolek, spolek veteránů ) a hasičstvo ,
zástupci obcí a sboru učitelského, četnictvo, úřednictvo i
personál jeho továrny. Přítomni byli ještě žijící nevlastní
sestra Wilhelma, paní Karoline Gerlich z Oder, Hranická
ulice, čp.38 a bratr pan Rudolf Waschka – soukromník ve
Weitra, Dolní Rakousko.
Wilhelm I.Waschka. *1841 / †1915.
Adelheid Waschke, roz. Herzmansky pocházela z rodiny dědičných rychtářů v Tošovicích. Žila až
do svého skonu v Odrách , Hranická ulice čp.151. Zemřela 26.11.1923 na rakovinu mozku.

Odry 8. ledna 1915. Pohřební průvod Wilhelma I. Waschky oderským náměstím.
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Hrobka rodiny Bernheierů má statut
kulturní památky. Je to podélná hrobka
s nástavcem v podobě novogotického
sloupcového altánu, klenutého dvěma
poli křížové klenby, krytého sedlovou
stříškou. Architektura, pracující s celou
škálou pseudogotických prvků ( chrliče,
vimperky, kraby, kytky ) je modelovaná
z pískovce. Sloupy a náhrobní deska
jsou mramorové, doplňky ( ohradní
mříž, kleštiny, lilie na hřebenu střechy)
jsou kovové. Ve vnitřním prostoru, před
plnou zadní zdí se jmény zemřelých, je
plastika Panny Marie s dítětem v životní
velikosti. Hrobka byla postavena až po
roce 1883. Autor návrhu i stavební firma
jsou neznámí.
Adalbert Bernheier,*6.5.1848, Bílovec
, čp. 297, obchodník z Bílovce a syn
Jonatana Bernheiera,lakýrnického mistra
a Sofie, rozené Himler z Bílovce. Dne
2. 6. 1874 se oženil v Odrách s Marií,
vdovou po Moritzi Wenzlovi - rozenou
Roleder. Zemřel ve věku 68 let v Bílovci
16. února 1916 v domě čp. 290.
Adalbert Bernheier daroval městu Odry
50 markových akcií a byl 2. prosince
1915 jmenován čestným občanem Oder. Odry, městský hřbitov 2012. Hrobka rodiny Bernheierů.

Jména zemřelých na levé straně hrobky.
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Maria Bernheier, roz. Roleder *27. březen 1853,
Odry, čp. 231. Dcera Johanna Roledera –
tkalcovského mistra a Theresie Malcher z Oder.
Manželka Adalberta Bernheiera. Zemřela v Bílovci
dne 8.dubna 1939 ve věku 86 let na „sešlost věkem“.

Theresie Bernheier, roz. Malcher * 26. 5. 1822,
Odry, čp.260. Matka Marie Bernheier, dcera Franze
Malchera z Oder a Magdaleny Schilhab z Veselí.
Zemřela v Odrách 8. září 1875 v domě čp. 231 ve
věku 54 let na suchotiny .
Protože tato hrobka nemohla být postavena před
rokem 1883, kdy byl tento pozemek zahrnut do
hřbitova, musela být Theresie Roleder pohřbena v
roce 1875 v jiném hrobu ( ? ) a pozděli přenesena
do této hrobky, nebo - což je také možné, zde nebyla
pohřbena vůbec.
Odry, městský hřbitov - hrobka Bernheierů.
Dobová fotografie.
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