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Původní městská márnice s neorománskými a neorenesančními prvky, odkazují
k raně křesťanské architektuře z 19. století na oderském městském hřbitově. (em)
Foto na obálce a předchozí straně: Figurální plastiky z výzdoby mauzolea familie
Gerlich, dle návrhu oderského architekta Heinricha Roledera - viz str. 34-37. (em)
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ODERSKÝ MĚSTSKÝ HŘBITOV
Pavel Kašpar st., Jiří Kucharz, Emil Mateiciuc

Rudolf Kobiela: oderský městský hřbitov o půlnoci
(Zdroj: Das Kuhländchen , 8. Band, Neutitschein 1927, strana 179)

										
									

Stručný průvodce po památných místech
a významných hrobech
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1. Úvodem
Vážení návštěvníci, přijměte pozvání k procházce po památných místech
oderského městského hřbitova. Hřbitov je užíván již více než čtyři sta let
a jeho staré hrobky i pomníky hrobů představují význačnou část sepulkrálního dědictví a ve většině případech jsou jedním z posledních dokladů o životě a působení německého etnika v oderském regionu. Jsou
také zdrojem informací k jednotlivým zesnulým osobnostem a vypovídají o jejich sociálním postavení v dnes již zaniklé komunitě. Bohužel,
s ubíhajícím časem se nezadržitelně mění i „tvář“ oderského městského
hřbitova, staré hroby jsou střídány novými a příští generace obyvatel
města již nebude znát oderské rodiny a osobnosti, které se v minulosti
podílely na jeho rozvoji.

Oderský městský hřbitov s lipovou alejí. (jk)

Abychom podpořili historickou kontinuitu v paměti současných i budoucích obyvatel města a návštěvníků městského hřbitova, upozorňujeme
zejména na památné hrobky, hroby a náhrobky, které se zachovaly do
těchto dnů. U některých hrobových míst s jinými náhrobky nových majitelů uvádíme jména významných osob zde dříve pohřbených. Významnější hrobky, hroby a pomníky jsou označeny tučným písmem. Stručný
průvodce je zakončen přílohou se seznamem významných osobností,
které byly na tomto hřbitově v minulosti pohřbeny.
Pavel Kašpar st.
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2. Krátce k historii oderského městského hřbitova
První zmínku o pohřbívání oderských zemřelých máme z roku 1570, kdy
Jan Tomáš ze Zvole naléhal na oderské měšťany, aby své zemřelé pohřbívali vně města, na novém městském hřbitově před horní branou.
Hřbitov se rozkládal na tehdejší hřbitovní parcele č. 105 a č. 106, přibližně na části dnešních sekcí I, II a III, ležící blíže k městu, jejíž součástí
byla i hřbitovní kaple a část sekce XVI.C (tmavě oranžové pole).
Oderští měšťané ze starého města (uvnitř městských hradeb) totiž od
nepaměti pohřbívali své zemřelé u farního kostela sv. Bartoloměje, zatímco obyvatelé oderského předměstí, Louček a Jakubčovic n. O., pohřbívali na tehdejším hřbitově u kostelíka sv. Jana, umístěném na území
dnešního autobusového nádraží (blíže k řece Odře). Městská rada ale
na návrh Jana Tomáše ze Zvole roku 1571 nepřistoupila.

Tři hřbitovy vyobrazené na historické mapě dokládají význam města.
(vojenské mapování z r. 1764 – 1768)

Když byl kostelík sv. Jana v roce 1717 zbořen, byl opuštěn i jeho hřbitov.
V roce 1718 byla katolickým farářem vysvěcena hřbitovní kaple sv. Rodiny u církevní školy a od této doby byla již většina obyvatel pohřbívána
na novém městském hřbitově, i když hřbitov u farního kostela sv. Bartoloměje existoval až do roku 1785.
V průběhu let se hřbitov postupně podle potřeby rozšiřoval. V roce 1836
zahrnoval tehdejší hřbitovní parcelu č. 31 (tedy bývalé parcely č. 105
a č. 106) a větší část parcely č. 218, která zvětšila území o dnešní hřbitovní sekce IV, V, VI a druhou část XVI.C (světle oranžové pole).
V roce 1859 byla připojena zbylá část parcely č. 218, značená tehdy jako
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parcela č. 30, odpovídající území dnešních hřbitovních sekcí VII, VIII,
IX a parcela č. 846, odpovídající dnešním hřbitovním sekcím X, XI, XII
a XVI.B (žluté pole). Hřbitovní parcela č. 30 byla následně rozdělena na
dvě části – parcela č. 30/2 byla přenechána evangelikům a parcela č.
30/1 byla určena pro necírkevní obřady nepokřtěných osob. Pro pohřbívání sebevrahů byla vyhrazena část parcely č. 29 (hnědé pole).
V roce 1884 bylo území hřbitova rozšířeno o tehdejší parcelu č. 847, jejíž
plocha odpovídá současným hřbitovním sekcím XIII, XIV, XV a XVI.A
(zelené pole), kterou zakoupila Anna Gerlichová – manželka továrníka
Mathiase Gerlicha a darovala ji městu. Na tomto území potom nechala
postavit rodinnou hrobku Gerlichů podle návrhu oderského architekta
Heinricha Roledera (viz popis na str. 34).
V roce 1900 mělo území oderského městského hřbitova již rozlohu
dnešního hřbitova a v letech 1904 – 1908 a bylo odděleno od dnešní Nadační ulice stavbou hřbitovní zdi. Evangelická část hřbitova (parcela č.
30/2) byla v roce 1911 ohrazena zídkou, kterou časem nahradil živý plot,
a měla samostatný vchod z Nadační ulice. Svěcení kříže na evangelické
části hřbitova proběhlo 16. října roku 1911.
V roce 1926 byl hřbitov na straně od mlýnského náhonu a od Louček
uzavřen novým drátěným plotem. V roce 1927 byla od hřbitova oddělena
část pozemku pro rozšíření zahrady klášterní školy (šrafofání v tmavě
oranžovém poli). Tím také nastala nutnost posunout novou hřbitovní bránu o zhruba 10 m dál od kaple. Původní brána zůstala přibližně na svém
místě a slouží pozůstalým a návštěvníkům kaple (kaple sv. Rodiny).

Oderský hřbitov v roce 1900 s barevným schématem vývoje od roku 1718.
Mapka je orientovaná severní stranou dolů a jižní nahoru. (arch)
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3. Seznam památných míst oderského hřbitova
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Legenda:
HB – hrob
HBK – hrobka
P29, P30,... – přemístěný náhrobek, instalovaný na nepůvodním místě
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4. Zobrazení a popis památných míst
Hřbitovní kaple sv. Rodiny
Hřbitovní kaple sv. Rodiny byla
postavena v roce 1719 jako součást rozšířeného nového hřbitova na Horním předměstí. Při pohřbech v ní byly slouženy svaté
mše. Je dlouhá 17 metrů a 11
metrů široká. Má malovaný prkenný strop (restaurovaný v roce
2016 - monumentální figury Boha
Otce a Ježíše Krista, obklopené andělskými hlavami, a Panny Marie v modrobílém šatu se
svatozáří, zdobené hvězdami) a
dřevěný kůr s varhanami. Kaple
měla původně tři oltáře: hlavní oltář, zasvěcený Ježíši, Marii a Josefovi, boční oltář sv. Petra a oltář
sv. Jana Křtitele. Podoba bočních
Hřbitovní kaple sv. Rodiny – 1900. (arch) oltářů nebyla až do rekonstrukce
interiéru v roce 2016 známá. Byly tvořeny nástěnnou malbou doplněnou
závěsným obrazem a mensou. Původní střecha byla pokryta šindelem.
Ve věžičce byly dva zvony. Jeden byl rekvírován v roce 1916.

Historická mapa oderského hřbitova z roku 1893. (SOkA N. J.)
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II.
Sekce II.
II – 065 Familie Zimmermann
Rodina Zimmermann náležela ke
starým oderským rodům. Mezi
vzdálené příbuzné patřil Franz
Xaver Zimmermann, autor nejstarší kroniky města, a Emil Zimmermann, vídeňský sochař, autor oderské kašny.
Alois Zimmermann se narodil
soukenickému mistru Johannu
Zimmermannovi a Julianě, rozené Šturm, v Odrách 21.11.1857
na Okružní ulici (Ringgasse)
v domě čp. 79. V letech 1920 až
1924 byl starostou města Oder.
Manželka Emilie, rozená Scholz,
10.10.1859 v Potštátu, zemřela
v Odrách 14.7.1941. Otec Johann
zemřel 24.3.1901 a matka Juliana
9.10.1901 rovněž v domě čp. 79 na
Okružní ulici.
II – 065 Hrob s vysokým
Měli spolu dva syny a jednu dceru,
pomníkem z černé žuly. (jk)
nejmladší byl Johann, narozený
26.11.1904 v rodičovském domě. Ten se v roce 1942 oženil s Annou
Ludwig z Pustkovce. Johann Zimmermann pracoval jako obchodník.
Zemřeli v Odrách roku 1969 (Johann) a 1991 (Anna).
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II – 068/083/084 		
Kněžský hrob
P. Joannes Bača - oderský víceděkan Joannes Bača se narodil
18.4.1863 v Palkovicích u Frýdku. Nižší gymnázium navštěvoval ve Valašském Meziříčí, dokončil ho ale v Brně roku 1883.
V letech 1883 až 1887 studoval
na teologické fakultě v Olomouci, kterou ukončil vysvěcením na
kněze 5.7.1887. Po studiu nastoupil jako kooperátor na faru
ve Svobodných Heřmanicích na
Opavsku a pak v Horní Hynčině
u Svitav na post administrátora.
Do Svobodných Heřmanic se
vrátil v roce 1891, kde sloužil
také jako administrátor.
V letech 1892 až 1913 působil
v Heralticích (Herautz) v okrese
Šumperk a potom už jeho cesta
II – 068/083/084 Kněžský hrob.		 vedla na oderskou faru, kde půČerný žulový kříž. (jk)
sobil jako farář a víceděkan až
do svého úmrtí v roce 1931.

P. Emil Pilich - oderský děkan
Emil Pillich se narodil 29.8.1881 v Chudobíně (místní část Litovle). Na
kněze byl vysvěcen v Olomouci 5.7.1904. V Odrách byl farářem od roku
1931. V posledních dvou letech již nemohl svůj těžký úřad vykonávat,
a byl proto přeložen do výslužby.
Zemřel v jedenaosmdesáti letech, 31.12.1961 v nemocnici v Hranicích. V úterý 2.1.1962 byly jeho tělesné pozůstatky převezeny do
Oder a ve farním kostele sv. Bartoloměje do čtvrtku vystaveny. Farář z Vítkova pronesl kázání na rozloučenou, ve kterém bylo vysoce oceněno jeho bezmála šedesátileté působení v Odrách. Rekviem
celebroval oderský farář, pohřební obřad provedl děkan z Fulneku.
K místu jeho posledního odpočinku jej doprovázelo 43 kněží a velký počet věřících.
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P. Adolf Otáhal
Adolf Otáhal se narodil v Uherském Hradišti 15.6.1883. Tam také v letech 1896 až 1904 absolvoval státní reálné gymnázium. V roce 1904
nastoupil do semináře v Olomouci, který ukončil vysvěcením na kněze
5.7.1908. V pětadvaceti letech nastoupil na oderskou faru jako kooperátor, kde sloužil až do svého úmrtí 9.2.1940.

P. Vojtěch Kliment
Vojtěch Kliment se narodil 17.11.1917 v Kroměříži, tam vystudoval arcibiskupské gymnázium. Bohosloví vystudoval v arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 5.7.1941 v Olomouci
z rukou olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. Primiční mši svatou sloužil 6.7.1941 v Kroměříži v chrámu Blahoslavené Panny Marie.
Jako farář a kaplan působil v Odrách v letech 1969 až 1999. Zemřel na
faře v Odrách 1.1.2000 a pohřben byl 8.1.2000 biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem na oderském hřbitově.

Fara z roku 1700 u kostela sv. Bartoloměje nad zámeckým parkem v Odrách. (jk)
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Sekce III.

III.

III – 003 Anton a Juliana Wanjura, Tony Wanjura

III – 003 Hrob rodiny Wanjura.
Rozměrný pomník z černé žuly. (jk)
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Rodina Wanjura přišla do Oder
roku 1926 z Ostravy – Přívozu. Vlastnili dům čp. 486 na
Polní ulici (Feldgasse). Anton
Wanjura sen. byl pensista,
narodil se v Bělé nad Svitavou (Bielau) 3.12.1868, kde
byl jeho otec obchodníkem.
Zemřel v Odrách 3.12.1934
v 66 letech. Jeho manželka
Juliana, rozená Weisbrot, pocházela z Nového Jičína, kam
její rodiče (soukenická rodina)
přišli z Jihlavy. Zemřela v Odrách v roce 1940 v 73 letech.
Syn Tony Wanjura se narodil
roku 1902 v Ostravě – Přívoze
a byl železničním technikem
ve vedoucí funkci. Zemřel
4.9.1934 v Odrách ve svých 32
letech.

III – 113 JUDr. Ernst Kunisch
JUDr. Ernst Kunisch byl posledním soudním radou okresního soudu
v Odrách před 2. světovou válkou.

III – 113 JUDr. Ernst Kunisch.
Šedý pomník s reliéfem jelena. (jk)

Zemřel v aktivním věku (58 let) dne
19.3.1937 v domě čp. 152 na Kopečné ulici (Berggasse). Pocházel
z Osoblažska z obce Hrozová (Grosse) – dnes místní část obce Rusín.
Tam se také 21.4.1910 v místním
kostele sv. Michaela archanděla
oženil s Rosou, rozenou Wild, pocházející z Vídně (*1891). Měli spolu tři děti: dcery Margarettu (*1911),
Gertraudu (*1912) a syna Friedricha
(*1920). Rodina bydlela na Okružní
ulici (Ringgasse) v domě čp. 67.

III – 117 Alois a Ida Schenk
Oba pocházeli z Mankovic, kde
provozovali pohostinství.
Měli spolu dvě děti – syna Alberta
(*1913) a dceru Idu (*1916). Do Oder
přesídlili roku 1909, kde bydleli na
ulici 1. máje (Bahnhofstrasse) čp.
254. Později si zakoupili dům čp. 450
na Nádražní ulici (Bahnsteig). Provozovali bývalou hospodu na nádraží.
Alois Schenk zemřel 28.6.1930
v 50 letech. Jeho žena Ida, rozená
Baier, zemřela v Odrách 13.1.1944.

III – 117 Alois a Ida Schenk. Šedý
pomník s postranními sloupy. (em)

V poválečných letech byl původní
náhrobek, vyvedený zdobným švabachem, dodatečně překryt bílou mramorovou tabulkou s identickým nápisem, vyvedeným latinkou. Tabulka byla sejmuta a původní nápis
obnoven v roce 2017.
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Průzkum náhrobku v roce 2015. Historicko-vlastivědný spolek a autor studie. (jk)

III – 123 Familie Vanzin
Anselmo Vanzin, stavitel horských silnic v oderském okrese
od roku 1900. Zemřel v roce 1927
v opavské nemocnici, pavilonu pro
majetné.
Pocházel z obce Feltre v severní
Itálii (Dolomity). Jeho žena Antonie, rozená Knödl, rodačka
z Budišova, zemřela roku 1930
v Odrách, Hranická ulice (Weisskirchnerstrasse) v domě svého zetě Rudolfa Lipowského
čp. 410. Oba byli pohřbeni v této
hrobce.
Vanzinovi měli jednu dceru Marii,
se kterou bydleli ve svém vlastním domě na Dělnické ulici (Obergasse) čp. 229. Marie Vanzin se
roku 1919 provdala za oderského stavitele Rudolfa Lipowského. Měli spolu tři děti: dcery Elisabeth (*1919), Gerdu (*1922)
III – 123 Familie Vanzin. Torzo hrobky. a syna Rudolfa (*1927). Bydleli
společně na Hranické ulici ve vile
Vysoký pomník z černé žuly
čp. 410 (dnes Domov seniorů).
se nezachoval. (jk, em)
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V.
Sekce V.

V – 089 Familie Wesselsky
Familie Wesselsky, majitelé vodního
mlýna v Loučkách čp. 152 (dříve čp.
54), vlastnila mlýn již od roku 1762.
V tomto rodinném hrobě byli pohřbeni:
Ferdinand
Franz
Wesselsky
(*7.1.1888) zemřel 8.5.1945 za tragických okolností v Lipné (Lindenau)
a až za rok byl převezen do rodinného hrobu v Odrách. Jeho manželkou
se 18.1.1919 stala Johanna Polzer z Rudoltovic, která byla s dětmi
v roce 1946 vysídlená do Německa.
Gertraud
Marie
Wessesky
(*19.1.1919 – †12.12.1932), dcera
Ferdinanda Franze Wesselského.
Amálie Wesselsky, rozená Kosak
z Dobešova, matka Ferdinanda FranV – 089 Familie Wesselsky.
Šedý pomník s reliéfem anděla. (pk) ze a vdova po mlynáři Ferdinandu
Wesselském ml. (*26.2.1858).
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V – 022 Oth-Lipowski
Johann Oth zemřel 2.1.1916 ve věku 32
let na tříštivé střelné zranění levého stehna v nemocnici Řádu německých rytířů
v Lemberku (Lvov). Pohřben byl 8.1.1916
na katolickém hřbitově v Odrách – pěšák
c.k. domobraneckého pluku č. 15, svobodný syn Ferdinanda Otha – řezníka
v Odrách a jeho ženy Johanny, rozené
Lipowski.
Bydlel u svých rodičů Odry, Nové Sady
čp. 40. Jeho ostatky byly se souhlasem
polního kuráta Josefa Winklera uvolněny pro pohřbení na hřbitově v Odrách
a s povolením úřadu starosty v Lemberku
z 5.1.1916 převezeny do Oder.
V – 022 Johann Oth.
Vysoký černý pomník. (jk)

V – 021 Ferdinand Kuntschik.
Vysoký černý pomník
z mramoru. (em)

V – 021 Kuntschik-Plesnik-Fried
Ferdinand Kuntschik - majitel gruntu čp. 188 (dnešní Dělnický dům) byl
prvním manželem Adele Plesnik, rozené
Peikert.
Měli spolu dceru Adele (*1895), která se
později vdala za Egona Frieda. Ferdinand
Kuntschik zemřel po tříletém manželství
roku 1897 v mladém věku 31 let.
Vdova Adele Kuntschik se vdala podruhé
roku 1902 za nadporučíka dělostřelectva
rakousko-uherské armády (Regiment čp.
2, Krakow) Vladimíra Plesnika, z nedaleké Kelče. S ním měla jednoho syna Vladimíra (*1901).
Adele Plesnik zemřela v Odrách 7.4.1962
v domě na Zámecké ulici (Schlossberg)
čp. 273 v požehnaném věku 88 let. Egon
Fried a Adele Kuntschik měli spolu syna
Kurta Frieda a dceru Edith Fried. Kurt
Fried zemřel 4.11.1989 v domě čp. 18
a je společně se svou manželkou Theresií pohřben v tomto hrobě.
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V – 101 Grete Preinfalk		
Žofie Schäfer
Grete Preinfalk se narodila roku
1892 Magdaleně Preinfalk a zemřela 14.8.1971 na Pohořské ulici
čp. 514. Do roku 1941 vedla domácnost
– vařila a uklízela v domě kaplana na
Bahnhofstrasse čp. 252. Měla rakouské občanství a byla svobodná. Bydlela
u řádových sester.
Žofie Schäfer se narodila v roce 1907
a zemřela v roce 1984. Nejsou o ní žádné informace. Domníváme se proto,
že mohla pracovat jako řádová sestra
v oderské nemocnici.
V – 101 Grete Preinfalk- Žofie
Schäfer. Pomník rodiny Petrusek
(František) z černé žuly. (em)

V – 095 Alois Hnatek
Do roku 1922 dlouholetý provozní ředitel oderské továrny Schneck & Kohnberger a od roku 1906 až 1912 i řádný
člen oderského zastupitelstva.

V – 095 Alois Hnatek. Vysoký
šedý pomník z mramoru. (jk)

Alois Hnatek ještě v roce 1932 vykonával funkci prokuristy v oderské
továrně Optimit a.s.. Do Oder přišel
po roce 1890 z obce Gross-Siegharts
v Dolním Rakousku, kde byl ředitelem
v továrně svého otce, vyrábějící gumové zboží. V Odrách se, již jako vdovec,
podruhé oženil s Luisií Schwarz, dcerou oderského lékarníka Karla Schwarze a Aloisie, rozené Schimper z Vídně.
Měli spolu osm dětí. Bydleli v Odrách,
ve vlastním domě čp. 7 v Kostelní ulici (Kirchengasse). Alois Hnatek zemřel
v Odrách 7.4.1935, ve svém domě.
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Sekce VI.

VI.

VI – 008 Familie Linart – Tomas

VI – 008 Rodina Linart (Familie
Tomas). Černý mramorový,
zčásti původní pomník. (jk)

Hrob rodiny Linartových, Poláškových
a Chromečkových leží na bývalém hrobovém místě Familie Tomas (Vincenz
Tomas a Francziska Tomas, rozená
Rolleder, sestra prof. Antona Rolledera, autora kroniky „Dějiny města
a soudního okresu Odry“).
Jeho pomník z černé žuly byl novými
majitely převzat a upraven. Vincenz
Tomas, odborný učitel na oderské
měštanské škole v letech 1876 – 1912,
se do Oder přiženil z Životic u Horního Benešova. Spolupracoval s prof.
Rollederem na uvedené kronice a při
odchodu na trvalý odpočinek obdržel
od císaře vyznamenání - Zlatý záslužný kříž s korunou. Zemřel v Odrách
v roce 1936, dva roky po smrti své
manželky.
22

VI – 053 Oběti 1. světové války

VI – 053 Pomník obětem 1. světové války. (em)

Město Odry nemělo žádný pomník obětem 1. světové války. Na tomto místě stával původně společný hrob 10 rakousko-uherských vojáků, kteří v oderské nemocnici zemřeli na zranění nebo na nemoci
z války.
Jména zemřelých vojáků, kteří měli v Odrách domovskou příslušnost, jsou
uvedena na pamětní desce. Jsou zde také uvedeni vojáci, kteří zemřeli
v oderské nemocnici a byli na tomto místě pohřbeni. Pomník obětem
1. svět. války (Velké války) nechalo vybudovat město Odry v roce 2014
jako trvalou vzpomínku na přibližně 140 padlých bývalých spoluobčanů.
Původní hrob válečných obětí - Odry 1915. (arch)
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VII.
Sekce VII.
VII – 007 Rodina Hillerova
Manželé Hillerovi – Maximilián
(*1866, Třebovice – Ústí n. Orlicí /
†1945, Odry) a Anna, rozená Gabryš (*1866, Droždín, dnes část Olomouce / †1934, Odry), přišli do Oder
z Pardubického a Olomouckého kraje v roce 1907. Byli majiteli hostince
v Odrách - Nový Svět („Neu Welt“),
čp. 384, kde provozovali až do roku
1945 hostinskou živnost. 		

VII – 007 Rodina Hillerova.
Pomník z černé žuly. (pk)

Měli jednoho syna Karla (*1902, Milotice u Hranic na M. / †1945, Odry)
a dvě dcery Amálii (*1905, Špičky /
†1982, Odry) a Olgu (*1908, Špičky
/ †1950, Odry), provdanou za Ignatze Němečka, rotmistra ve výslužbě
z Bratislavy – Petržalka čp. 39. Olga
Němečková provozovala ještě nějakou dobu po smrti svých rodičů
hostinec „Nový Svět“, kde také
v roce 1950 zemřela.
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VIII.
Sekce VIII.

VIII – 036 Familie Scholz, původní
majitel hrobového místa. Černý žul.
pomník s bílým křížem. (arch)

VIII – 036 Rodina Linartova z Dvořiska – nový nájemce hrobového
místa od roku 1989. (jk)

VIII – 036 Rodina Linartova (Familie Scholz)
Rodina Linartova přišla na Dvořisko v roce 1946 na výletní hostinec
„Henhof“ čp. 81, kde provozovala krátkou dobu pohostinství po původních majitelích Rudolfu a Idě Klõssel, roz. Scholz. Před nimi
vlastnili výletní hostinec Johann a Ida Scholz, roz. Herforth. Ta
nechala v roce 1905 hostinec „Henhof“ přestavět. Zemřela 2.3.1928
a byla pohřbena zde, do rodinného hrobu na oderském hřbitově
(původní pomník – obrázek nalevo).
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X.
Sekce X.
X – 055 Sestry sv. Františka
Počátky Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka spadají do
roku 1844, kdy se tři sestry III. sekulárního františkánského řádu v Opavě
rozhodly žít společným životem podle
ideálu sv. Františka. První sestry vypomáhaly při úklidu a výzdobě kostelů
spadajících do farnosti sv. Ducha – šily,
vyučovaly ruční práce a vykonávaly domácí ošetřovatelskou činnost. Od roku
1856 pracovaly také jako ošetřovatelky
v opavské a záhy i v olomoucké nemocnici.
Brzy poté se sestry ujímají vedení arcibiskupského sirotčince v Olomouci,
Nových Sadech a dívčí měšťanské
X – 055 Sestry III. řádu sv. Franškoly landkraběnky Charlotty Fürstentiška. Vysoký bílý kříž. (jk)
bergové v Odrách. V roce 1876 žilo
v kongregaci 101 sester a 4 novicky v osmi domech. V tomto období také
postupně vykrystalizovaly dva hlavní okruhy činnosti – ošetřovatelská
(v nemocnicích a domácnostech) a pedagogicko-výchovná (sirotčince,
školy, dětské opatrovny a útulky).
Zemřelé sestry sloužící v klášterní škole a v nemocnici reprezentuje
na oderském městském hřbitově tento symbolický pomník. Ještě v 60.
letech 20. století v X. sekci bylo v řadě 15 hrobů řádových sester (9 hrobů sester z klášterní školy a 6 hrobů sester z nemocnice).
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Byly zde pohřbeny řádové sestry, ošetřovatelky: sestra Nicodema
(Maria Terhoffstedde) z Vestálska †6.4.1905, sestra Nestoria (Anna
Sturck) z Brochterbecku †8.6.1905, sestra Tekla Urbiczek z Poporzovny
†19.4.1954 a učitelky: sestra Aurélie (Anna Luzar) z Kout †10.10.1946
a sestra Asumpta Pleva z Prostějova †19.7.1937.

X – 19 Staré kolumbárium
V roce 1931 byl v Odách založen Spolek proletářských
volnomyšlenkářů, preferujících pohřeb žehem.

X – 19 Staré kolumbárium, 2018. (em)

X – 19 Deska se jmény zemřelých. (em)

Dne 6.6.1931 zaslal pohřební ústav v Odrách na Úmrtní pokladnu Proletářských volnomyšlenkářů v Ústí nad Labem žádost
o povolení stavby urnového háje na pozemku oderského hřbitova.
V červenci roku 1932 žádá MÚ Odry Okresní úřad v Opavě o povolení
této stavby podle přiložených stavebních plánů. 6.8.1932 byla stavba
kolumbária v Odrách povolena a v červnu roku 1933 dokončena.
Příprava výkresové dokumentace a stavba kolumbária byla provedena na náklady spolku a vlastními silami. Byl ustanoven technický výbor představenstva spolku „Urnenhain“ s předsedou Ottou Leschnerem
a členy Hermannem Stachem, Ottou Kuttlerem a Wilhelmem Januschkem.
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XII.
Sekce XII.
XII – 002 Familie Türk
Stará oderská rodina začíná tkalcem
Augustinem Türkem a jeho první manželkou Elisabeth Türk, rozenou Voithe,
z Oder, Nových Sadů (něm. Neumark).
Elisabeth zemřela v domě čp. 23 v Nových Sadech 6.11.1833.

XII – 002 Familie Türk.
Vysoký bílý pomník. (jk)

Augustin Türk se v roce 1834 znovu
oženil s vdovou po Johannu Wellertovi – Rosinou, která zemřela 15.2.1865
v domě čp. 97. Augustin Türk zemřel
v domě čp. 25 v Nových Sadech roku
1849. Syn Augustina Türka, tkalcovský
mistr Alois Türk, se oženil roku 1851
s první manželkou Josefou, rozenou
Zimmermann, vdovou po Jakobu Jahnovi, která zemřela roku 1857 v domě
čp. 87. Se svou druhou manželkou Magdalenou, rozenou Hausner, přesídlili do
oderského domu rodiny Türků čp. 6 na
Kostelní ulici (Kirchengasse).

Alois Türk zemřel 28.12.1899 v Kostelní ulici čp. 6 a jeho manželka
Magdalena tamtéž – 5.9.1888. Dne 10.2.1861 se v domě čp. 87 narodil Aloisovi a Magdaleně Türk syn Ferdinand. Oženil se s Elisabeth
Schwarz z Vídně. Zemřel 28.12.1943 v Odrách na Nádražní ulici (Bahnsteig) čp. 418.
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Wilfried Türk, vnuk Ferdinanda
a Elisabeth Türk, předal v r. 2015
Historicko-vlastivědnému
spolku
původní „ručičky“ z věžních hodin
oderského kostela sv. Bartoloměje.
Ty našel při prohlídce věže v roce
1970, čněly z hromady stavební
suti... (viz také poznámka k XIV –
001 Familie Unger – Tomsche).

XII – 014 Familie Peikert
Albert Peikert se narodil 8.10.1853
v Odrách na ulici 1. máje v domě
čp. 380. Byl obchodníkem –
obchod měl ve vlastním domě.
Se svou první ženou – Theresií, rozenou Bernard, se oženil
24.10.1877.
Theresie
zemřela
28.3.1895 ve věku 53 let. Oženil
se podruhé se sestrou své první
ženy – Annou, rozenou Bernard.
Ta zemřela 26.12.1929 ve věku 75
let. Albert Peikert skonal ve svém
domě 31.7.1933. Se svou první
ženou Theresií měl tři syny (Alberta, Huga a Rudolfa) a jednu dceru
Kamilu. Syn Hugo Peikert, profesí obchodník, se oženil s Leopoldine, rozenou Seckel, pocházející
z vídeňského Nového Města (Wiener Neustadt).
Hugo Peikert zemřel v 75 letech
roku 1954 a jeho žena Leopoldine
v 73 letech, roku 1958, oba v domě
čp. 380. Pohřbeni byli v rodinném
hrobě. Měli spolu tři dcery, nejmladší Hildegarde Peikert se po 2. světové válce provdala za Miroslava
Vašicu st.. Po svém úmrtí byli oba
pohřbeni do rodinného hrobu.

XII – 014 Familie Peikert.
Mohutný šedý pomník. (jk)

XII – 014 Dobová fotografie hrobu
rodiny Peikert. Napravo hrob
Johanna Peikerta, přesunutý do
pietní sekce. (arch)
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XII – P29 Familie Weiss
Rodina Weiss bydlela v čp. 60 na ulici
1. máje (Bahnhofstrasse). Otec Ferdinanda Weisse ml. byl obchodník
z Bílovce, později v Odrách vykonával
funkci pokladníka ve spořitelně.

XII – P29 Familie Weiss.
Šedý pomník. (jk)

Sestra Ferdinanda Weisse st.
Aurelia se roku 1871 provdala za Rudolfa Adlera, úředníka u Západní dráhy
v Praze – Smíchově. Bydlela v Praze,
kde také ve 22 letech roku 1873 zemřela. Pohřbena byla do rodinného
hrobu v Odrách. Ferdinand Weiss
ml., setník rakousko-uherské armády
v Mostaru, se roku 1915 v Odrách oženil s Irmou, rozenou Spoutil, z Jaroměře. Ferdinand Weiss ml. zemřel roku
1937 a Irma Weiss roku 1960.

XII – 030 Emil Teltschik
Emil Teltschik – majitel knoflíkárny
a spolumajitel jakubčovického kamenolomu – mecenáš veřejných služeb
v regionu. Narodil se 24.5.1860 v Jakubčovicích n. O. a zemřel svobodný
10.5.1921 v Jakubčovicích n. O.
Roku 1881 převzal od své matky rodinný mlýn, zanechal mlýnského provozu
a přeorientoval se na výrobu knoflíků.
V roce 1895 již zaměstnával 380 dělníků.

XII – 030 Emil Teltschik.
Šedý pomník- skalka. (jk)

Před svou smrtí v závěti rozhodl, aby
jeho podniky byly vedeny dále a celý
majetek byl proměněn v kulturní nadaci
„Emil Teltschik a spol.“, která měla
přednostně podporovat průmyslový
a kulturní rozvoj regionu.
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XII – P31 Rodina Gaidova

XII – P31 Rodina Gaidova.
Bílý pomník. (jk)

V Odrách byli pohřbeni manželé Josef
(*1871 / †1957) a Amalia, rozená Brosch
(*1873 / †1947), Gaidovi a sestra Josefa Gaidy – Anna Gaidova (*1869 / †1960). Josef
byl v Odrách krejčovským mistrem a později hostinským. Rodina pochází z Oder, otec
Josefa Gaidy – Josef Gaida st. – postřihovač, se v Odrách narodil v roce 1837 (†1921,
Odry), v domě čp. 294. Rodina přišla do
Oder z jihopolské Bliszczyce. Jeho žena
Marie, rozená Hilscher, zemřela v Odrách
roku 1905.

XII – P32 Marie Miltnerová
Marie Miltnerová se narodila 21.10.1880
v Bílovci a zemřela 7.10.1950 v Odrách na
Kostelní ulici, čp. 11. Byla zaměstnána na
oderské faře, kde vedla domácnost děkana
Pillicha .
XII – P32 Marie Miltnerová.
Šedý pomník s křížem. (jk)

XII – P33 Wilém Smita
Wilém Smita se narodil v Odrách 20.6.1886.
Byl magistrem farmacie a lékárníkem na
náměstí v domě čp. 14. V roce 1919 se
oženil s dcerou krejčího Johanna Petera
Bertou z domu čp. 108 na Dělnické ulici
(Obergasse). Bydleli na ulici 1. máje (Bahnhofstrasse) čp. 263. Zemřel roku 1934
v domě čp. 245. Vdova Berta Smita pracovala v Odrách jako drogistka.
XII – P33 Wilém Smita.
Šedý pomník s křížem. (jk)
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XII – P34 Rodina Heinrichova
Příslušníci rodiny: Cyril Heinrich,
tovární dělník, jeho žena Antonie,
rozená Schmied, z Potštátu, dcera Marie (*1899), dcera Aloisie
(*1897 / †1915) a syn Johann
(*1901 / †1901, Odry).
Bydleli na náměstí v domě čp. 50.
Marie Heinrich se roku 1926 vdala
v Odrách za instalatéra Karla Oravu (*1889 / †1961). Měli spolu syna
Karla (*1930). Bydleli na Skřivánčí
ulici (Lerchenfeld), čp. 330.

XII – P35 Hubert Weber,
Karl Kahlich

XII – P34 Rodina Heinrichova.
Pomník z bílého mramoru
s rizalitem kříže. (jk)

Hubert Weber se narodil v roce
1887 v Medlově u Uničova. V roce
1916 se v Odrách oženil s Emmou,
rozenou Kahlich. V době svatby byl
ve válce v hodnosti „nadmyslivec“
u 5. praporu polních myslivců.
Měli spolu dvě dcery, Annu (*1919)
a Gretu (*1922). Hubert Weber zemřel v Odrách roku 1935.
Karl Kahlich (*1865) Odry, Hranická ulice (Weisskirchnerstrasse)
čp. 144. Byl kovářským mistrem.
Roku 1895 se v Odrách oženil
s Aloisií Peikert (*1869). Měli spolu dva syny Ottu (*1901), Oskara
(*1905) a dvě dcery Olgu (*1895)
a jmenovanou Emmu (*1896). Karl
Kahlich zemřel roku 1916.

XII – P35 Hubert Weber, Karl Kahlich.
Pomník s křížem z černého mramoru. (em)
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XIII.
Sekce XIII.
XIII – 012 Familie Krawagna

XIII – 012 Familie Krawagna.
Šedý pomník z mramoru. (jk)
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Marie Krawagna pocházela z městečka Matrai ve východních Tyrolích.
Do Oder přišla z Vídně s manželem
Ing. Gustavem Krawagnou, který
pracoval na stavbě železniční trati Vídeň – Brno – Bohumín. Zemřel
v roce 1891 v jednatřiceti letech,
když vyměřoval trasu trati Suchdol
n. O. – Budišov n. B.
Měli spolu tři syny – Ernesta (*1890
/†1892), Rudolfa (*1888), Gustava (*1892) a dceru Helene (*1886
/†1914). Marie byla vídeňskou klavírní virtuózkou, v Odrách se věnovala vyučování hudby. Když
v roce 1891 ovdověla, vydělávala
si při různých příležitostech hrou na
klavír. Rodina bydlela na náměstí
v domě čp. 20, později čp. 36. Zemřela v 56 letech 13.7.1929 v Opavě. Její syn Dr. Ing. Rudolf Krawagna
nechal 30.10.1929 převést její urnu
do rodinného hrobu v Odrách, kde
byl již pohřben její syn Ernst a dcera
Helene.

XIII – 036 Familie Tobiasch
Karl Tobiasch, ředitel oderské měšťanské školy v letech 1914 až 1919, pocházel
z Lanškrouna, odkud přišel v roce 1880.
V roce 1885 se oženil s Marthou Neumann
z Lubaně (Lauban) v Dolním Slezsku.
Měli spolu čtyři děti, dcery Marthu (*1886)
a Paulu (*1893) a syny Karla (*1889)
a Johanna (*1896). Bydleli v domě čp. 50.
Karl Tobiasch se zúčastnil bojů v 1. světové válce jako kadet a byl vyznamenán
medailí za statečnost. Byl veřejně činný
v zastupitelstvu města Oder a ve správní
radě oderské spořitelny. Byl také zástupcem oderských učitelů v okresním školním
XIII – 036 Familie Tobiasch.
úřadě v Opavě a předsedou okresního
Šedý monolit. (jk)
odersko-vítkovského učitelského spolku.
Zemřel 10.2.1928 ve věku 70 let, jeho manželka Martha Tobiasch
6.2.1939, oba v oderské nemocnici.

XIII – 17 Mauzoleum Familie Gerlich

XIII – 17 Mauzoleum Familie Gerlich. Monumentální pomník s figurální složkou
(oderský architekt Heinrich Roleder - realizace opavská firma Gottlieb Heidrich,
Steinmetz & Bildhauer ve spolupráci s oderským stavitelem Franzem Wankem). (em)
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1. pamětní deska
Viktor Mathias Gerlich se narodil 10.2.1813 v Odrách, dům
čp. 45. 23.11.1841 se v Odrách
oženil se svojí příbuznou Annou,
rozenou Gerlich. Měli spolu pět
synů – Viktora (první syn zemřel
jako dítě na spálu a je uveden na
3. pamětní desce), Gustava, Eduarda, Viktora a Hermanna. Jako majitel továrny působil Viktor Mathias
od roku 1843. Zemřel 14.2.1893
v Odrách, ve svém domě.
Druhý syn Gustav Gerlich, železniční inženýr, se narodil 11.1.1845
v Odrách v domě č.p. 173. Byl dvakrát ženatý, poprvé s Annou, roze(pk)
nou Hasenöhal, podruhé s Karolinou, rozenou Waschka, se kterou se
oženil 1.5.1876. Měli spolu čtyři děti – syna Josefa a tři dcery, Karolinu, Christinu a Hildu. Gustav Gerlich zemřel 12.3.1903 ve Vídni
a byl převezen do Oder a 15.3.1903 slavnostně pohřben v rodinné hrobce.
Třetí syn Eduard Gerlich se narodil 12.12.1847 v domě čp. 173 a zemřel 16.10.1874 tamtéž ve 27 letech, jako svobodný.
Čtvrtý syn Viktor Gerlich se narodil 19.4.1849 v domě čp. 173. Oženil
se 5.8.1877 s Emilií, rozenou Walzel. Neměli spolu žádné děti. Až do
roku 1877 se společně se svým bratrem Gustavem podílel na řízení továrny. Zemřel 17.3.1915 v témže domě.
Pátý syn Hermann Gerlich se narodil 8.5.1854 v domě čp. 173. Zůstal
svobodný a zemřel ve svých 22 letech 14.3.1876 také v tomtéž domě.

2. pamětní deska
Josef Anton Gerlich, zvaný „malý Gerlich“, se narodil 29.4.1796
v Odrách v domě čp. 54. Oženil se 20.1.1821 s Franziskou Kafka. Měli
spolu čtyři děti – dceru Annu (manželka Viktora Mathiase Gerlicha na
1. pamětní desce) a syny Josefa, Johanna a Rudolfa.
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Po smrti svého otce Johanna
Georga Gerlicha, nejbohatšího
občana Oder, vedl Josef Anton
sám oderskou továrnu na sukno
až do roku 1843, pak společně
s Viktorem Mathiasem Gerlichem. Josef Anton Gerlich zemřel
25.2.1871 v domě na náměstí čp.
54.
Franziska Gerlich, rozená Kafka, dcera správce se narodila
30.9.1800 ve Vítkově. Jejím manželem byl Josef Anton Gerlich.
Zemřela 1.5.1878 v domě čp. 54.
První syn Josefa Antona – Dr. Josef Gerlich se narodil 8.3.1821
v domě čp. 53. Byl doktorem práv
(pk)
a pracoval jako notář. Zemřel
30.5.1883 v domě čp. 54.
Druhý syn Josefa Antona – Johann Gerlich, zvaný „bohatý Jan“, se
narodil 10.5.1826 v domě čp. 53 a byl rentiérem. Zemřel 11.11.1894
v domě čp. 54.
Třetí syn Josefa Antona – Dr. Rudolf Gerlich se narodil 15.4.1829
v domě čp. 53. Byl doktorem práv a pracoval jako advokát. Zemřel svobodný 10.8.1860. Potvrzení úmrtí v Odrách jsme neobjevili, předpokládáme proto, že pracoval i zemřel mimo Odry. Pochován byl v rodném
městě.
Dcera Josefa Antona – Anna Gerlich se narodila 14.6.1833 v domě
čp. 53. Od roku 1841 byla manželkou svého prastrýce Viktora Mathiase Gerlicha. Zasloužila se o postavení rodinného mauzolea. Zemřela
4.10.1891 v domě čp. 45.

3. pamětní deska
Vnuk Gustava Gerlicha a Karoline Gerlich – Walter Gerlich se narodil
13.3.1913 ve Vídni. Jeho rodiče byli Josef Gerlich a Christine Gerlich, rozená Kunz. Zemřel jako dítě ve třech letech 23.12.1916 v domě čp. 173.
První syn Viktora Mathiase Gelicha – Viktor se narodil 29.1.1843
v domě čp. 45. Zemřel jako dítě ve třech letech 28.12.1846 v domě čp.
173.
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Karoline
Gerlich,
rozená
Waschka, manželka Gustava
Gerlicha, se narodila 10.12.1858
ve Vídni IV (Gumpendorf). Zemřela 16.4.1940 v Odrách
v domě čp. 173.
Vnuk Viktora Mathiase Gerlicha – Josef Gerlich se narodil
8.8.1878 v domě čp. 173. Jeho
rodiče byli Gustav Gerlich a Karoline Gerlich. Oženil se 9.2.1907
s Christinou Kunz (dcerou lékaře dr. Raimunda Kunze), která
se narodila 27.4.1884 ve Vítkově. Josef Gerlich vedl a vlastnil
po smrti svého otce obě továrny na sukno. Zemřel 20.4.1946
v domě čp. 173. Měl tři sestry,
Karolinu (*24.4.1887, Odry), Hildu (*1.10.1883, Odry / † 1940,
Opava) a Christinu.

(pk)

Manželka Josefa Gerlicha Christine žila do své smrti 28.5.1965
v Passau v Bavorsku. Byla pochována se svým synem Dr. Gustavem
Ingomarem Gerlichem na hřbitově svaté Barbary v Linci.
Dr. et. Dr. Gustav Ingomar Gerlich se narodil 30.11.1907 v domě čp.
173. Měl doktorát práv z Karlovy university v Praze a doktorát filosofie
z university v Gratzu. Byl povolán do wehrmachtu, v ruském zajetí strávil
čtyři roky – od roku 1944 do listopadu 1948. Zemřel tragicky 27.6.1966
pod koly vlaku při přechodu kolejí v Linci. Oženil se s učitelkou Julianou Gruber, narozenou 25.1.1912 v Hartkirchen, Horní Rakousy, která
zemřela 22.6.2000 v Linci. Kromě zemřelého bratra Waltra měl ještě
sestru Alici, narozenou 10.1.1910 ve Vídni. Ta se vdala v Brně 23.9.1956
za Herberta Domese (*16.10.1904, Brno) a zemřela bez potomků
v Darmstadtu.
Hildegarde, rozená Gerlich, se 18.4.1906 provdala za Wilhelma
Waschku ml., syna Wilhelma Waschky st., majitele továrny na hedvábí
v Odrách.
(Předpokládáme, že byla v této hrobce pohřbena po svém úmrtí v Opavě
roku 1942. Na 3. pamětní desce však není uvedena.)
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XIV.
Sekce XIV.
XIV – 001 Familie Unger-Tomsche

XIV – 001 Familie Unger-Tomsche.
Vysoký šedý pomník.(jk)

Barbara, rozena Andersch, a Isidor
Unger byli od 29.9.1845 manžely.
Oba pocházeli z Oder a bydleli
ve vlastním domě na náměstí čp. 13.
Isidor byl soukenický mistr, který měl
ve svém domě obchod s látkami.
Zemřel 11.3.1899 ve věku 84 let
a jeho manželka Barbara Unger
7.9.1891 ve věku 71 let. Měli spolu
dceru Justine, která se 20.8.1872
vdala za hodinářského mistra Bernarda Tomsche st. Bydleli v domě
čp. 30 na Hranické ulici. Justine
zemřela 26.7.1918 v domě čp. 30
a Bernard Tomsche st. 15.11.1920
v oderské nemocnici. Měli spolu
syna Bernarda ml., hodinářského
mistra, (*1879), který se 3.9.1907
oženil s Agnes, rozenou Ott. Agnes Tomsche zemřela 20.11.1944
v oderské nemocnici.

Hodinářský mistr Bernard Tomsche ml., společně se svým zetěm
Rudolfem Türkem, otcem výše zmiňovaného Wilfrieda Türka (viz
poznámka k XII – 002 Famile Türk), zajišťovali do roku 1945 chod
věžních hodin oderského kostela sv. Bartoloměje.
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XIV – 010 Familie Richly
Heinrich Richly pocházel z Vršovic
u Opavy, kde se 5.11.1854 narodil
majiteli gruntu Josefovi Richlemu
a Petronille, rozené Morawetz. Heinrich uzavřel v roce 1884 manželství s Antonii Lowak z Dobešova.
Měli spolu syna Heinricha (*1885)
a pět dcer – Marii (*1885), Helenu
(*1889), Elizabeth (*1890), Hedviku (*1893) a Olgu (*1899). Do
Oder přišel v roce 1883 a celých 44
let pracoval ve službách oderské
radnice jako její městský úředník
a později jako městský tajemník
(Stadtsekretar).
XIV – 010 Familie Richly.
Pomník z černé žuly. (jk)

V roce 1900 byl nadřízeným správce ubytovny pana Podjukla, kde na
vandru z Uher přespával Jaroslav
Hašek. H. Richly zajišťoval Haškovu
deportaci do jeho domovské obce.
V Odrách byl spoluzakladatelem
a pokladníkem oderské spořitelny
i zdravotní pojišťovny a zapisovatelem a pokladníkem sekretariátu
oderských okresních silnic. Zemřel
po dlouhé nemoci, 28.11.1927 ve
svém domě čp. 119 na Potoční ulici.
Protože se těšil velké vážnosti, zúčastnili se oderští občané jeho pohřbu v hojném počtu. Jeho manželka
Antonie Richly zemřela 18.5.1941
v rodinném domě.

XIV – 009 Novogotická hrobka
Familie Bernheier. (em)

XIV – 009 Familie Bernheier
Hrobka rodiny Bernheierů je podélná hrobka s nástavcem v podobě
novogotického sloupcového altánu,
klenutého dvěma poli křížové klenby,
krytého sedlovou stříškou.
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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 po roce 1883. Autor návrhu i stavební firma jsou
neznámí.
Adalbert Bernheier
se narodil 6.5.1848 v Bílovci, čp.
297 – obchodník, syn Jonatana
Bernheiera, lakýrnického mistra
a Sofie, rozené Himler. Dne 2.6.1874
se oženil v Odrách s Marií, vdovou
po Moritzi Wenzlovi, rozenou Roleder. Zemřel ve věku 68 let v Bílovci
16.2.1916 v domě čp. 290. Adalbert
Bernheier daroval městu Odry 50
markových akcií a byl 2.12.1915
jmenován čestným občanem Oder.
					
Maria Bernheier, roz. Roleder

(em)

se narodila 27.3.1853 v Odrách,
čp. 231. Dcera Johanna Roledera
– tkalcovského mistra a Theresie
Malcher z Oder. Manželka Adalberta
Bernheiera. Zemřela v Bílovci
8.4.1939 ve věku 86 let.
Theresie Bernheier, roz. Malcher
se narodila 26.5.1822 v Odrách, čp.
260. Matka Maria Bernheier byla
dcerou Franze Malchera z Oder
a Magdaleny Schilhab z Veselí.
Zemřela 8.9.1875 v Odrách, čp.
231 ve věku 54 let.

(em)
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XIV – 011 Familie Koppensteiner
Joseph Koppensteiner se narodil
4.2.1828 ve Vídni svobodné matce – Julianě Koppensteiner. Oženil se v roce
1867 v Suchdole nad Odrou s Monikou
Veigel, pocházející z Kadova (okres Moravský Krumlov). V Suchdole nad Odrou
pracoval jako výběrčí mýta.
Nejprve s manželkou bydleli v Suchdole
nad Odrou, v domě čp. 111, později od
roku 1878 v Odrách na Hranické ulici
v domě čp. 130. Joseph Koppensteiner
zemřel 14.6.1902 v Odrách, čp. 130, jeho
žena Monika Koppensteiner zemřela roku 1912 v Brně ve svých 87 letech.
XIV – 011 Hrobka Familie KopByla převezena do Oder a 3.1.1912 popensteiner. Původní pomník
z černé žuly se nezachoval. (jk) hřbena do této hrobky.
XIV – 012 Familie Souhrada
Antony a Anna Souhradovi prožili
svůj aktivní život ve Vídni. Antony Souhrada pracoval jako privátní úředník.
Zemřel ve Vídni roku 1908. Anna odešla z Oder čp. 120 do Vídně roku 1869
a vdala se tam za Antonyho Souhradu.
Nedlouho po smrti svého manžela se vrátila do Oder, kde zemřela
v 83 letech, 23.6.1933 v domě čp. 584
na Hranické ulici. Bratrem Anny byl Michael Schilhab, tkadlec hedvábí z Oder,
dům čp. 120. Zemřel v oderské nemocnici 20.1.1908. Elisabeth Lucie Souhrada,
dcera Antonyho a Anny Souhradových,
XIV – 012 Hrobka rodiny Souhrada. zemřela ve Vídni roku 1911.
Šedý pomník s křížem a sochou od
Náhrobek
Engelberta Kapse. (jk)

vytvořil významný akademický sochař Engelbert Kaps (*1888,
Jeseník / †1975, Regensburg), jehož sochařská díla jsou rozeseta po
celém Slezsku. Ztvárnění piety a samotného Krista u tohoto pomníku je
použito i v oderském kostele sv. Bartoloměje.
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XV.
Sekce XV.
XV – 002 Familie Berger
Adolf Berger fotograf a syn oderského fotografa Antona Bergera (Anton Berger přišel
do Oder před rokem 1864 se svou ženou Sárou Schneider z maďarského Jankovace) se
v roce 1891 oženil ve Smilově s Adolfinou
Klein, rodačkou z Velké Střelné na Libavsku.

XV – 002 Hrob Familie
Berger. Pomník se znakem
lilie a fotografií oderského
fotografa Adolfa Bergera.
(jk)

Tam provozoval svou fotografickou praxi,
ateliéry měl i ve Městě Libavá, v Budišově
nad Budišovkou, ve Fulneku a v Hranicích.
Nedlouho po smrti otce Antona Bergera
(†1904, Bravantice) přesídlil do Oder. Ateliér
měl v domě čp. 280 na ulici 1. máje (Bahnhofstrasse), kde také Adolf Berger zemřel
9.3.1919. Jeho žena Adolfina zde zemřela
o patnáct let později 6.12.1934. Se svou ženou měli jedenáct dětí – pět chlapců a šest
dívek. Nejmladší syn Arthur Berger (*1906,
Velká Střelná) se oženil roku 1930 s Pavlou
Kostkovou ze Spálova. Arthur Berger zemřel 1.2.1967 v domě čp. 152 a Pavla Bergerová 13.5.1994 v domě čp. 35. Adolf a Adolfína Berger i Arthur a Pavla Bergerovi jsou
pohřbeni v tomto rodinném hrobě.
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XVI.A
Sekce XVI.A.
XVI.A – 002 Familie Julius Gerlich
Julius Gerlich se narodil 10.4.1826 v Odrách čp. 26. Byl dlouholetým starostou města Oder, poslancem Slezského zemského
sněmu v Opavě a vrchním poštmistrem. Při
ukončení veřejného působení v roce 1897
byl jmenován čestným občanem města.
Roku 1853 se oženil s Albertinou st., dcerou fulneckého továrníka Franze Gerlicha.
Měli spolu čtyři děti, syny Julia ml. (*1856
/ † 1891), Konráda (*1858 / †1916), Huga
(*1863 / †1890) a dceru Albertinu ml.
(*1854 / †1924). Julius Gerlich st. zemřel
15.10.1913 v Odrách čp. 26 a jeho manželka Albertina st. 22.6.1922 ve Fulneku.

XVI.A – 002 Familie
Julius Gerlich.
Mohutný černý
mramorový pomník. (jk)

Přestože na pomníku hrobky nejsou uvedeni konkrétní členové rodiny Julia Gerlicha
st., můžeme s jistototou předpokládat, že
v hrobce jsou pohřbeni: Julius Gerlich st.,
Julius Gerlich ml., Hugo Gerlich a dcera Albertine Gerlich ml. Syn Konrad Gerlich, který zemřel v Moravské Ostravě, a manželka
Julia Gerlicha st., Albertina Gerlich st., která zemřela ve Fulneku, byli také pohřbeni
v této rodinné hrobce.
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XVI.A – 001 Familie Waschka
Sebastian Waschka se narodil v Drasenhofenu v Dolním Rakousku. Do
Oder přišel v roce 1856, zde koupil textilní továrnu u dnešního koupaliště a zavedl v ní výrobu kloboučnické plsti.
Měl dvě ženy a sedm dětí. Jeho první žena Katharina, roz. Hermanus,
z Vídně, byla matkou jeho syna Wilhelma Waschky st. Druhá žena
Karoline Waschka, rozená Holuscha, se stala jeho manželkou ve Vídni
roku 1857. Žili v rodinné vile čp. 151 na Hranické ulici (Weisskirchnerstrasse). Sebastian Waschka zemřel 9.12.1890 v Odrách ve věku 79 let.
Po smrti svého muže žila Karoline Waschka ještě 15 let v rodinné vile
čp. 151 v Odrách, kde zemřela 25.10.1905.
Dcera Karolina, narozena v roce 1858, se provdala roku 1876 za továrníka Ing. Gustava Gerlicha. Wilhelm Waschka st., syn první ženy Sebastiana Waschky – Kathariny, se oženil ve Vídni v roce 1867 s Marií
Waschka, roz. Mittermayer, z Vídně. Zemřela ve 24 letech v Odrách čp.
151. S druhou ženou – Adelheid Herzmansky z Tošovic měl pět dětí
– tři dcery a dva syny. Adelheid pocházela z rodiny dědičných rychtářů
v Tošovicích. Žila až do svého skonu na Hranické ulici čp. 151. Zemřela
26.11.1923.
Wilhelm Waschka st. se zasloužil o rozvoj firmy a byl v roce 1901 jmenován císařským radou. Za zásluhy o rozvoj města Oder byl 13.7.1913
jmenován jeho čestným občanem. Zemřel 8.1.1915 ve věku 73 let. Manželka Wilhelma Waschky ml. – Hildegarde Waschka, rozená Gerlich,
zemřela 4.12.1942 v Opavě. Byla převezena do Oder a 9.12.1942 zde
pohřbena – pravděpodobně do rodinného mauzolea Gerlichů.

XVI.A – 001 Původní pomník hrobky Familie Waschka a nová pamětní deska. (jk)
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XVI.A – 003 Michael, Theresie Gerlich

XVI.A – 003 Theresie a Michael Gerlich. Bílé mramorové obelisky. (jk)

Michael Gerlich se narodil roku 1794 v Odrách, Nové Sady (Neumarkt)
čp. 18. V letech 1828 – 1829 a 1850 – 1854 byl starostou města Oder.
Byl obchodníkem se smíšeným zbožím. Roku 1818 se oženil s Theresii
Müller, dcerou mistra barvení látek. Měli spolu třináct dětí – osm chlapců
a pět děvčat. Šest jich zemřelo v dětském věku.
Nejznámější z dětí byli dlouholetý starosta Oder Julius Gerlich
a jeho bratr Ing. Eduard Gerlich – vysokoškolský profesor ETH Curych
a projektant horských železničních tratí a tunelů. Michael Gerlich zemřel
20.8.1858 a jeho žena Theresie 20.6.1880, oba v domě čp. 26 na Hranické ulici.
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XVI.A – 004 Familie Ulrich

XVI.A – 004 Familie Ulrich. Torzo rodinné hrobky – bez pomníku. (em)

Pivovarnická rodina Ulrich se v Odrách zabývala výrobou piva a také
zde provozovala pohostinství. Vlastnila sladovnu čp. 84 na Pásové ulici (Gürtelgasse) s pivovarem a rodinný dům čp. 177 na Kopečné ulici
(Berggasse) a výletní hostinec – 1. Skalní sklep čp. 379 na Horní ulici
(Obergasse).
Zakládající člen rodu Johann I. Ulrich (*1810) pocházel z Oder, Nové
Sady (Neumarkt) čp. 14. Oženil se s Rosinou Ehler z Louček (*1814).
Jejich syn Johann II. Ulrich (*1836) pokračoval v rodovém povolání. Oženil se s Rosinou Berger z Dolního Vražného. Obě generace již
obývaly dům čp. 177 na Kopečné ulici. Johann II. Ulrich měl s Rosinou Berger čtyři syny: Johanna III. (*1873/†1910, Opava), Reinholda (*1875 / †1900), Huga (*1883) a Ottu Wilhelma (*1887 / †1916)
a dvě dcery: Idu (*1880) a Floru (*1884). Při porodu 13.1.1912 zemřelo
v rodině Otty Wilhelma a jeho manželky Augusty dítě neurčeného pohlaví, pochované 15.1.1912.
U rodinného povolání zůstali Johann III. Ulrich (do roku 1910)
a Hugo Ulrich.V oderském pohostinství také pracovala Augusta, rozená
Volná, vdova po Ottovi Wilhelmovi Ulrichovi.

Rodinná hrobka Ulrichů, v níž jsou uloženy čtyři rakve – Johann I. Ulrich (†1866),
Rosina Ulrich, roz. Ehler (†1874), Reinhold Ulrich (†1900), Otto Wilhelm Ulrich
(†1916) a dvě urny – Johann III. Ulrich (†1910) a nejmenované dítě (†1912). (em)
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XVI.A – P05 Johann Peikert
Johann Peikert se narodil 10.10.1833
v Odrách na náměstí čp. 23 soukeníkovi Josefovi Peikertovi a Theresii, rozené Lipowské.
Do věku 29 let bydlel na náměstí čp. 50. Dne 28.9.1863 se oženil
s dvaatřicetiletou Francsiskou, dcerou
soukenického mistra Josefa Ungera
z Oder. Jako zaměstnání uvedl „reservní velitel pěšího regimentu Franze
Josefa I.“ Jeho manželka Francsiska
zemřela 24.11.1906 v domě čp. 76, on
jako vdovec ve věku 75 let 19.1.1908
v domě čp. 175 na Kopečné ulici (Berggasse). Oba byli pohřbeni do rodinného hrobu.
XVI.A – P05 Johann Peikert.
Bílý pomník s křížem. (jk)

XVI.A – P06 MVDr. Josef Januschke
Veterinární lékař Dr. Josef Januschke
se narodil 5.1.1879 v Lichnově (Lichten) v okrese Bruntál (Freudenthal).
Dne 3.11.1890 se oženil s Adelheid
Herzmansky z Tošovic (Taschendorf). V roce 1908 se usadili v Odrách
na ulici 1. máje (Bahnhofstrasse) čp.
59. Měli spolu syna Rudolfa (*1908)
a dceru Emmu (*1910).

XVI.A – P06
MVDr. Josef Januschke.
Pomník ze šedého mramoru. (jk)

Josef Januschke byl synem Josefa
Januschke st., správce v Lichnově
a Theresie Hein z Lichnova. Adelheid
byla dcerou dědičného rychtáře v Tošovicích – Richarda Herzmanského
a Filipine Link, dcery majitele statku
v Lichnově. Dr. Januschke zemřel
v Odrách v roce 1937.
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XVI.A – 007 Familie Fadle
Ernst Fadle se narodil 21.1.1860 v Heřmanicích u Oder v domě čp. 66 soukeníkovi Bartoloměji Fadlemu a Theresii Olbrich. Byl zaměstnán v Odrách u strážní
služby.
V 51 letech se 27.6.1911 oženil ve Vídni
s Marii, rozenou Herda (*8.8.1867, Vídeň – Alservorstadt). Oba měli vídeňskou
domovskou příslušnost. V roce 1921 už
jsou v úředních záznamech uváděni jako
majitelé domu čp. 175 na Kopečné ulici
(Berggasse) v Odrách. Pravděpodobně
byli bezdětní. Marie Fadle zemřela v 61
letech 24.2.1928 v oderské nemocnici
a Ernst Fadle v Odrách o 24 let později,
roku 1952. Marie Lux žila s Ernstem Fadle
XVI.A – 007 Familie Fadle.
po smrti jeho ženy Marie. Zemřela v roce
Hrob s šedým pomníkem. (em)
1969 v domě čp. 175.
XVI.A – 008 Familie Kupka
V tomto hrobě byli pohřbeni manželé Franz
Kupka st., umělecký truhlář, pocházející
z Těškovic a Julie, rozená Willert, z Oder
i jejich synové Franz Kupka ml. umělecký
truhlář a krejčí Karl Kupka.
Rodina bydlela v Odrách čp. 123 na Potoční ulici (Bachgasse). Franz Kupka st.
zemřel 30.11.1893 a Julie Kupka 2.4.1905
ve věku 65 let v domě čp. 123. Ve 24 letech zemřel syn Franz Kupka ml. a ve
20 letech 8.1.1882 syn Karl Kupka, oba
v domě čp. 123. Manželé Kupkovi měli
ještě tři dcery, z nichž nejstarší Theresie se v roce 1891 provdala za Wilhelma
Wladarsche, oderského řezníka z ulice
XVI.A – 008 Familie Kupka. 1. máje (Bahnhofstrasse) čp. 262. ZemřePomník s černou deskou. (jk) la 11.7.1941 v 72 letech.
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XVI.A – 009 Familie Kuntschik
Rodina Kuntschik vlastnila ve dvou generacích bývalou zemědělskou
usedlost na Dělnické ulici (Obergasse) čp. 188 v Odrách (od roku 1907
přestavěnou na „Dělnický dům“). Nejprve byla majetkem Johanna
Kuntschika (†1878) s manželkou Beatou, roz. Schindler, z Tošovic
(Taschendorf) a později jeho syna Ferdinanda Kuntschika s manželkou Johannou, roz. Malcher, z Tošovic. Poslední měli dceru Adelheid
(*14.12.1862, Odry, čp. 188), která zemřela 17.12.1881. Byla pohřbena,
tak jako její děd Johann, do rodinného hrobu na oderském městském
hřbitově.
Jejím prastrýcem byl významný vídeňský akademický sochař Johann
Schindler (jeden z nejlepších vídeňských sochařů dekorativního sochařství), pocházející z Tošovic. Ten po skonu své 19leté praneteře
Adelheid zhotovil a na existující hrob instaloval sochu sedící mladé ženy
s věncem růží. O osudu pomníku nemáme žádné informace.

XVI.A – 009 Torzo hrobu Familie Kuntschik v roce 2016.
Zůstal jen podstavec pomníku. (jk)
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XVI.A – P37 Detail pomníku hrobu Familie Kuntschik.
Socha mladé ženy s věncem růží v pravé ruce. V levé ruce
žena drží portrét zemřelé 19leté Adelheid Kuntschik. (arch)
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XVI.A – 010 Familie Wolf
Stará oderská rodina Wolf žila v Odrách, počínaje Josefem Wolfem krupařem, od začátku 19. století. Jeho synové Anton (*1847), Johann
(*1855) a Ernest (*1857) v Odrách založili své rodiny. Nejmladší syn
Ernest Wolf, podnikatel, zůstal svobodný. Zemřel 19.2.1899 v Opavě.
Byl pohřben v Odrách v rodinné hrobce. Anton Wolf, krejčovský mistr, se
14.10.1872 v Odrách oženil s Rosalii, rozenou Schenk. Bydleli nejprve
ve Vídni a později, až do své smrti, v Odrách na náměstí v domě čp. 52.
Anton Wolf zde také 16.12.1921 zemřel. Jeho žena skonala v oderské
nemocnici o 6 let později, 17.1.1927. Oba byli pohřbeni v této rodinné
hrobce.
Johann Wolf, krejčovský mistr, se oženil s Annou Martin z Oder (s rodinou žili rovněž ve Vídni) a od roku 1901 bydleli v Hranicích na Moravě.
S ohledem na pobyt rodin ve Vídni se domníváme, že původní pomník
mohl vytvořit oderský rodák a žák akademického sochaře Johanna
Schindlera – vídeňský sochař Emil Zimmermann, autor oderské kašny.
O osudu pomníku nemáme žádné informace – údajně byl (rodinou?)
odvezený do Vídně. Další náhrobky takové „štěstí“ neměly. Některé byly
městem prodány, mnohé rozkradeny a ty menší často končily v základech staveb...

XVI.A – 010 Familie Wolf. Torzo hrobky bez pomníku v roce 2016. (jk)
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Dobová fotografie hrobky Familie Ernst Wolf s původním
pomníkem a ozdobným zábradlím. (arch)
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XVI.A – P11 Familie Jaklitsch
Rodina Jaklitsch byla učitelská rodina. Odborný učitel Rudolf Jaklitsch pocházel z Opavy, jeho první manželka Maria Jaklitsch, rozená Hausner, byla ze Supíkovic (Saubsdorf), okres Jeseník. Měli spolu
dvě dcery: Margarette (*1900, Supíkovice) – učitelku ve Skorošicích
(Gurschdorf) a Gertaud (*1903, Supíkovice) – učitelku v Bílovci (Wagstadt). Rodina vlastnila v Odrách dům čp. 431 na Sokolovské ulici (Olmützstrasse).
Manželka Maria Jaklitsch zemřela 5.10.1915 v oderské nemocnici a dcera Margarette 13.7.1925 v domě čp. 431. Obě zde byly pohřbeny. Vdovec Rudolf Jaklitsch se oženil podruhé s Annou Latschka, se kterou měl
syna Waltra (*1920, Odry) a dceru – učitelku Gerlinde Jaklitsch, která
nechala zhotovit v roce 2015 zobrazenou památní desku. Původní hrob
byl situován více napravo, v místě nového kolumbária.

XVI.A – P11 Familie Jaklitsch. Doplněná černá pamětní deska. (jk)
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XVI.B
Sekce XVI.B.
První náhrobky byly do této části hřbitova přemístěny v roce 1999 na základě projektu a přímé účasti dipl. Ing. Waltera Türka (†2016) s pomocí
jeho oderských přátel Dominika Šimy (†2013) a Oskara Kubička.

Rozmístění hrobů a přemístěných náhrobků v sekci XVI.B.
Pohled na část sekce XVI.B. (jk)

(jk)
54

XVI.B – P01 Rudolf Kurdal
Rodina Rudolfa Kurdala přišla do
Oder z Rýmařova v roce 1910.
Jeho otec Johann Kurdal, tkadlec,
pocházel z obce Dolní Moravice
u Rýmařova a matka Anna Dressler ze Staré Vsi u Rýmařova.
Bydleli v Odrách, Nové Město
v domě čp. 315. Rudolf měl dva
bratry: Karla (*1883) a Oskara
(*1886) a dvě sestry: Annu (*1877)
a Marii (*1887). Všichni, včetně Rudolfa, se narodili v Rýmařově. Rudolf Kurdal, tovární dělník, zemřel
v Odrách 23.3.1912 ve 34 letech.
XVI.B – P01 Rudolf Kurdal.
Bílý pomník s křížem. (jk)

XVI.B – P02 Julius Prassin
Julius Prassin pocházel z obce
Blasewitz u Drážďan (dnes městská čtvrť Drážďan). Byl pomocným
knihtiskařem a pravděpodobně
pracoval v oderské tiskárně.
Zemřel v oderské nemocnici
4.1.1908 v 75 letech. Protože byl
augsburského vyznání, na jeho
poslední cestě ho vyprovodil evangelický kazatel ze Suchdolu nad
Odrou. Byl pohřben na oderském
hřbitově podle evangelického ritu,
v části vyhrazené evangelíkům –
IX. sekce.
XVI.B – P02 Julius Prassin. Šedý
pomník s reliéfem ženy s dítětem. (jk)
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XVI.B – P03 Familie Schwab-Ertel
August Schwab st. (*1828), dílovedoucí u fy Waschka & Sohn, a Francziska Schwab, rozená Fuchs (*1836,
Svitavy), byli manželé.
Bydleli ve dnes již zbouraném domě
čp. 129 na Hranické ulici. Měli syna
Augusta (*1871, Březová u Svitav),
v letech 1931 – 1932 ředitele měšťanské školy v Odrách, který se oženil
s Bertou (*1875, Odry), dcerou oderského továrníka Wilhelma Waschky.
August Schwab st. zemřel 13.4.1906
a jeho žena 16.3.1890.
Engelbert Ertel (*1850, Odry), vedoucí dílny, a Maria Ertel, dcera Augusta
a Francizky Schwab, byli manželé.
XVI.B – P03 Familie Schwab-Ertel. Měli dceru Margarette, která zeMasivní bílý pomník. (em)
mřela v 15 letech roku 1908, a syny

Karla a Hanse, kteří padli na bojišti
1. světové války. Rodina bydlela
v domě čp. 167 na Hranické ulici. Engelbert zemřel 10.10.1925 v domě čp.
167 a jeho žena Maria 19.10.1927
v oderské nemocnici.
XVIB - P05 Anton Malcher
Hostinský Anton Malcher se narodil 4.4.1847 v Odrách. Vlastnil dnes
již zbořený dům čp. 261 – hostinec
„U Rozsévače“ na Bahnhofstrasse
(ulice 1. máje).

XVI.B – P05 Anton Malcher.
Bílý pomník s křížem. (jk)

Zemřel 24.9.1937 ve svém domě.
Jeho žena Veronika Malcher, rozená
Hausler, pocházela z Jakubčovic n.
O., kde se narodila 25.11.1867. Zemřela 28.6.1937 tamtéž.
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XVI.B – P04 Familie Kreitner
Philipp Kreitner, vrchnostenský
mistr – sládek, byl do Oder pozván
Charlottou Fűrstenberg v první polovině 19. století z Bavorska, aby
zde zavedl novou technologii výroby piva – ležáku bavorského typu.

XVI.B – P04 Familie Kreitner – Odry.
Bílý pomník s křížem. (jk)

Gustav Ritter von Kreitner. Pomník
v Jokohamě, Japonsko, 1894. (arch)
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Oženil se s Veronikou, rozenou
Grün, z Heřmánek a usadil se zde
natrvalo. Měli spolu dceru Julii
a dva syny: Josefa a Gustava. Julie a Josef zemřeli v dětském věku.
Gustav byl vojenským kartografem
a zúčastnil se v roce 1877 výzkumné výpravy do jihovýchodní
Asie. Za své vědecké práce získal
četné pocty, včetně povýšení do
šlechtického stavu. V letech 1883
– 1884 vedl konzulát v Šanghaji. Roku 1884 se stal generálním
konzulem v Jokohamě, kde zemřel
20.11.1893. V Jokohamě byl rovněž pohřben. Jeho otec Philipp zemřel 18.7.1866 v Odrách, Nových
Sadech čp. 3 a jeho matka Veronika o sedm let později v oderské
nemocnici.

Pomník tvoří vysoký sloup z bílého
mramoru, v němž je vyrytý nápis
v němčině:
„Zde odpočívá Gustav, rytíř
von Kreitner – rakousko-uherský konzul. Narozen v Odrách
2.8.1847, zemřel v Jokohamě
20.11.1893“ .

XVI.B – P06 Richard Wagner
Richard Wagner se narodil v roce
1902 v Březince u Osvětimi (okres
Bielsko-Biala). Jeho otec Jakob Wagner byl skladníkem u státních drah
v Odrách. Richard Wagner zůstal svobodný, pracoval v Odrách jako elektrikář. Zemřel 28.4.1923 v domě čp. 421
v ulici Na Nivách (Aue).

XVI.B – P06 Richard Wagner.
Černý pomník. (jk)

XVI.B – P07 Familie Hellebrand

XVI.B – P07 Familie Hellebrand.
Šedý mramorový pomník. (jk)

Johann (*1869, Odry) a Julie (*1870,
Odry) Hellebrand vstoupili do svazku manželského v Odrách 15.5.1893
v oderském kostele sv. Bartoloměje. Johann, syn tkalce Johanna Hellebranda st. (*1843, Lhotka u Vítkova / Nitschenau), byl obchodníkem.
S manželkou Julií, rozenou Sturm,
a synem Johannem Hellebrandem
ml. bydleli v Odrách, nejdříve v domě
čp. 50 na náměstí, později ve svém
domě čp. 242 na ulici 1. máje (Bahnhofstrasse). Johann Hellebrand zemřel
12.12.1925 a Julie Hellebrand v roce
1934, oba v domě čp. 242.
Johann Hellebrand ml. se 12.6.1922
oženil s Wilhelminou Deutsch, měli
spolu dceru Grette (*1923, Odry).
Grette Hellebrand zemřela 28.4.1936
ve 13 letech v domě čp. 242.
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XVI.B – P08 Fritz Stastny
Fritz Stastny se narodil ve Vídni
roku 1886. Tam se v roce 1918
oženil s Leopoldinou Tache
(*1889). Měli spolu dva syny:
Wilhelma (*1918, Vídeň) a Johanna (*1921, Odry). Do Oder přišli
v roce 1920, Fritz zde pracoval jako tovární úředník u firmy
Schneck & Kohnberger. Zemřel
v oderské nemocnici 14.1.1927 ve
věku 40 let.

XVI.B – P08 Fritz Stastny.
Bílý pomník s křížem. (jk)

XVIB - P10 Ing. Leo Skrobanek
34letý vdovec pocházel z Potštátu, syn Antona Skrobanka, řídícího učitele v Potštátě. Narozen
15.2.1904 v Keprtovicích. Zemřel
náhle 27.10.1938 při dopravní
nehodě na železničním přejezdu
v Odrách. Byl pohřben na oderském hřbitově 30.10.1938.
Společně s ním zemřela i 12letá
školačka z Kyžlířova Erika Hornik, pravděpodobně spolujezdkyně na motorce. Byla převezena
a pohřbena na hřbitově v Potštátě.
XVI.B – P10 Ing. Leo Škrobánek.
Kamenný pomník. (em)
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XVI.B – 009 Familie Gallas-Tempus

XVI.B – 009 Familie		
Gallas - Tempus. Hrobka. (em)

Ferdinand Gallas st., obchodník
v Odrách, (syn pernikářského a voskařského mistra Josefa Gallase),
a Marie, rozené Bernand, měli svatbu
v Odrách dne 26.2.1867.
Bydleli v měšťanském domě na náměstí čp. 46 (dům s arkýřem na
horní části náměstí), který na přelomu 19. a 20. století nechal Ferdinand Gallas přestavět do dnešní podoby. Manželé Gallasovi měli
tři děti – syna Antona, obchodníka a majitele domu (*1875, Odry),
Ferdinanda ml. (*1869, Odry), který
zemřel v 16 letech v Novém Jičíně,
a dceru Ottilii (*1870, Odry), která zemřela v domě čp. 46 ve věku 19 let.
Ferdinand Gallas zemřel 16.6.1905,
Marie Gallas 9.11.1932, syn Anton
7.11.1925 a jeho manželka Kamila,
rozená Peikert, 2.4.1936.

Všichni byli pohřbeni v této rodinné hrobce. Rodina Tempus měla původně samostatnou hrobku v VI. sekci, která byla v minulosti neoprávněně
zrušena. Po vzájemné dohodě obou rodin byla krycí deska hrobky Tempus s nápisy přemístěna na hrobku rodiny Gallas. Pohřbeni zde však nejsou. Rodina bydlela na Sokolovské ulici čp. 555 (dnes mateřská škola).
Franz Tempus (*1868, Odry) byl zahradníkem na zámku, jeho žena Marie (*1871, Jindřichov – Heinrichsdorf) vedla domácnost a hospodářství.
Franz Tempus zemřel v Odrách 14.7.1939 při nešťastné příhodě – byl
přejet vlastním autem u domu. Jeho žena zemřela 19.12.1939. Měli spolu syna Franze Tempuse (Dr., Ing.) a dceru Marii Tempus (*1898, Odry).
Dr., Ing. Franz Tempus (*1887, Odry) se v roce 1924 oženil s Karoline
Berger (*1891, Šumperk – Mahr. Schönberg). Měli spolu syna Petera
(*1927, Vídeň) a dceru Doris Marii (*1929, Mexiko). Od roku 1928 do
roku 1939 žila rodina ze služebních důvodů v Mexiku. Dr., Ing. Franz
Tempus zemřel 26.11.1939 v Hanoveru při zpáteční cestě do vlasti. Pohřben byl 1.12.1939 v Odrách. Jeho žena Karoline zemřela v Odrách
1.4.1942.
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XVIB - P11 Familie Brauner
Franz Brauner, nádeník, syn hostinského Antona Braunera z Luboměře
p. Strážnou a Cecilie Losert. Narozen v roce 1846 v Loučkách, zemřel
22.9.1937 Loučky čp. 6.
Jeho manželka Theresie Brauner,
rozená Knopp, se narodila roku 1852
v Barnově, zemřela 18.5.1919 tamtéž. Dcera Franze a Theresie Brauner
a manželka Ernsta Ohnheisera – Josefa Ohnheiser se narodila roku 1887
v Loučkách a zemřela tam 3.1.1936.
XVI.B – 012 Familie Englisch
Rodina Englisch přišla do Oder na
přelomu 60. a 70. let 19. století z Mor.
XVI.B – P11 Familie Brauner.
Kočova (M.Kotzendorf), okres Bruntál.
Bílý pomník. (jk)
Manželé Johann Englisch (*1843)
i Anna, rozená Englisch (*1854), se
narodili v Moravském Kočově. Johann Englisch byl
obchodníkem
a v době starostování Julia Gerlicha
byl významným oderským radním.
Rodina bydlela po tři generace
ve vlastním domě čp. 58 na ulici
1. máje (Bahnhofstrasse), který stával v místě dnešní tržnice. Johann
s Annou měli spolu pět dcer: Angelu
(*1882), Margerettu (*1889), Valerii
(*1891), Christiane (*1893) a Hedviku (*1881), která zemřela jako dítě,
a dva syny – Viktora a Alfréda, kteří
rovněž zemřeli v dětském věku.
V roce 1946 dům vlastnila dcera Valerie, provdaná za JUDr. Richarda PolaXVI.B – 012 Familie Englisch.
ka, advokáta z Vítkova. PředpokládáHrobka. (em)
me, že v hrobce jsou pohřbeni Johann
Englisch (†1905) s manželkou Annou (†1924) i jejich děti, synové
Alfréd (†1880), Viktor (†1884) a dcera Hedvika (†1881).
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XVI.B – P13 Amalia Lux
Amalia Lux, rozená Stable, tovární dělnice, se narodila v Odrách
12.7.1881. 30.7.1900 se provdala
v Odrách za obuvníka Roberta
Luxe (*1875, Odry). Bydleli s rodinou na Okružní ulici (Ringgasse) čp.
65. Měli čtyři dcery (Hermínu, Leopoldinu, Marii a Angelu) a syna
Roberta. Vdova Amalia Lux zemřela v Odrách v roce 1956 v 78 letech.

XVI.B – P13 Amalia Lux. Bílá deska. (em)

Zadní strana náhrobku P13:
Johann Losert – polní myslivec,
† 10.3.1925, č.p. 375 na následky
války. (em)
XVI.B – P14 Veronika Dittrich

XVI.B – P14 Veronika Dittrich.
Pomník s bílým křížem. (em)

Veronika Dittrich, dcera Franze Ballera, majitele hospodářství
v Jakubčovicích n. O. čp. 4, a Veroniky Stafner.
V roce 1881 se ve 23 letech provdala za Franze Dittricha z Jakubčovic n. O. čp. 48, syna Antona Dittricha, sedláka z Bělotína (Bölten),
a Magdalény Kuntscher z obce
Vražné (Heizendorf). Veronika Dittrich zemřela roku 1917 ve věku
58 let a její manžel Franz Dittrich
o rok později, roku 1918 v oderské
nemocnici.
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XVI.B – P15 Familie Scholz
Karl Scholz (*10.9.1816, Odry), soukeník, syn Karla Scholze st. soukenického
mistra z Oder, a Julie (*1.8.1820, Bílovec), dcera Franze Petermanna, obuvníka
z Bilovce, vstoupili do svazku manželského v Bílovci dne 4.2.1850.
Usadili se v Odrách na ulici Ke Koupališti (Mühlegasse), čp. 339. Zde také Karl
Scholz 10.1.1890 v 66 letech zemřel.
Julie Scholz ho přežila o 26 let, zemřela
12.6.1916 v domě čp. 76 na Okružní ulici
(Ringgasse) v 97 letech.

XVI.B – P15 Familie Scholz.
Bílý pomník. (jk)

XVI.B – P16 Familie Wanke.
Bílý obelisk z mramoru. (jk)

XVI.B – P16 Familie Wanke
Oderský stavitel Franz Wanke se narodil v Odrách 31.11.1822 na Kopečné
ulici (Berggasse) čp. 180 tesaři Johannu Wanke a Johaně, rozené Schneider,
z Dobešova. 14.10.1850 se oženil s Julii, rozenou Herzmansky (*2.1.1825, Fulnek), bytem v Odrách čp. 36.
Měli spolu syna Viktora Wanke
(*1.9.1856, Odry, čp. 180), který byl
stavebním technikem. Jeho manželkou byla Marie, rozená Schwarz. Viktor
a Marie Wanke měli tři děti: dceru Marii (*1898, Odry, Nové Město, čp. 296)
a syny Franze (*1902, Odry, Nové Město, čp. 296) a Karla (*1904, Odry, Nové
Město, čp. 296). Stavitel Franz Wanke
zemřel 22.11.1887 v Odrách na Kopečné ulici čp. 180 a jeho žena Julie za 24
let 22.6.1911. Viktor Wanke zemřel roku
1927 v Odrách čp. 296 a jeho žena
Marie zemřela až v roce 1945. Byla
pohřbena do dnes již neexistujícího
rodinného hrobu v sekci XII.
(poslední rohové místo na pravé straně
přístupové cesty ke Gerlichově hrobce).
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XVI.B – P18 Franz Artel st.
Franz Artel st., krejčovský mistr,
se narodil 9.8.1832 v Odrách.
30.7.1857 se ve svých 25 letech
oženil se 17letou Amalií, dcerou oderského obuvníka Georga
Hilschera. Amalia zemřela 23.1.
1870 ve 30 letech v rodinném domě
čp. 120 na Potoční ulici (Bachgasse). Franz Artel zemřel jako
vdovec v 87 letech 23.12.1901
také v domě čp. 120.

XVI.B – P18 Franz Artel st. Černý
mramorový pomník s bílým křížem. (jk)

XVI.B – P19 Edmund Franz Artel
Franz Artel st. měl syna Edmunda Artel st. (*1867, Odry, čp. 120),
který s manželkou Emilii, dcerou
hajného Eduarda Böhma z Jehnic
u Brna (Jehnitz), měl stejnojmenného syna Edmunda (*9.5.1899,
Odry, čp. 120) a Franze (*20.2.1906,
Odry, čp. 120). Edmund Artel zemřel v Odrách 20.11.1907 v domě
č.p. 120 v sedmi a půl letech, jeho
bratr Franz ve dvaceti měsících
24.11. téhož roku.

XVI.B – P19 Edmund u. Franz Artel.
Šedý pomník s bílým křížem. (jk)
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XVI.B – P20 Familie Ohnheiser
Josef Ohnheiser st., majitel gruntu
v Jakubčovich n. O. (Jogsdorf) čp. 21, se
tamtéž narodil 5.8.1837 „svobodníkovi“
(majiteli svobodného dědičného statku)
Josefu Ohnheiserovi a Elisabeth Popp.
Dne 24.10.1865 se oženil se 17letou Annou (*21.1.1848, Hof), dcerou měšťana
Johanna Türka ze Dvorců (Hof). 21.1.1870
se jim na gruntu čp. 21 narodil syn Josef
Ohnheiser ml., který se 10.7.1911 oženil s
Franziskou Král (*1866), dcerou stolařského mistra z Jakubčovic n. O. čp. 29. Josef
Ohnheiser st. zemřel v Jakubčovicích n. O.
v 75 letech v roce 1911 a jeho manželka
ve stejném roce v 54 letech. Josef Ohnheiser ml. zemřel v šedesáti letech v roce
1930.
XVI.B – P20 Familie Ohnheiser.
Šedý pomník z mramoru. (em)

XVI.B – P21 Familie Andersch-Stach. Šedý pomník s
bílou deskou. (em)

XVI.B – P21 Famili Andersch - Stach
Margaretha Andersch (*1803, Odry) byla
dcerou oderského soukeníka Franze Beibera. Zemřela jako vdova po soukenickém
mistru Peteru Andersch st., 10.7.1888
v Odrách v domě čp. 142 na Hranické ulici
(Weisskirchnerstrasse).
Měli dvě děti, dceru Annu (*1842), provdanou 7.8.1871 za Reinholda Stacha
(*1846), a syna Petera Andersch (*1825,
Odry), který zemřel v 62 letech 8.1.1887
v domě čp. 168 na Potoční ulici (Bachgasse). Oženil se pozdě, až v 51 letech, se
47letou Agnes (rozenou Quitt), vdovou po
soukenickém mistru Bartoloměji Zimmermannovi. Anna Stach zemřela 11.3.1913
v Odrách čp. 142 na Hranické ulici. Její
manžel, bednářský mistr, Reinhold Stach
zemřel v oderské nemocnici 29.5.1919.
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XVI.B – P22 Karl Unger
Karl Unger (*1834, Odry), soukenický mistr v Odrách Ke Koupališti
čp. 145, se oženil 22.9.1862 s 21letou Josefou, dcerou soukenického
mistra Johanna Lipowského z Oder,
Nových Sadů (Neumarkt). V roce
1863 se jim na Hranické ulici čp.
149 narodil syn Karl (Ludwig). Karl
Unger zemřel 15.11.1887.
Karl (Ludwig) Unger byl učitelem
na dívčí i základní škole v Odrách.
Zemřel 19.11.1889 ve 26 letech
v domě na náměstí čp. 19.

XVI.B – P22 Karl Unger. Pomník
s křížem a s bílou deskou. (jk)

XVI.B – P23 Familie Pleban

XVI.B – P22 Familie Pleban.
Bílý mramorový pomník s křížem. (jk)

Prokop Pleban, hokynář v Odrách,
bytem Okružní ulice (Ringgasse) čp.
69, se narodil 14.2.1854 v Odrách.
V prvním manželství (1870, Odry)
měl za ženu Amalii, rozenou Král,
z Oder, po jejím úmrtí 19.3.1897 se
ve 42 letech podruhé oženil (1897,
Odry) s 26letou Annou, rozenou
Grohs, z Ondřejovic u Rýmařova
(Endersdorf). Z prvního manželství
měl dceru Viktorii (*1883, Odry),
která se roku 1902 provdala v Odrách za hokynáře Leopolda Plebana
(shoda jmen), pocházejícího z Opavy (Troppau). Prokop Pleban zemřel
v Odrách 15.11.1901 na Okružní
ulici čp. 69.
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XVI.B – P24 Familie Görlich
Josef Görlich, učitel na základní
chlapecké škole v Odrách, se narodil
28.11.1825 v Bartultovicích (Bartzdorf), dnes součást obce Vysoká
v okrese Bruntál, Antonu Görlichovi
a Viktorii Weihs z Luboměře p. Strážnou (Liebenthal).
Poprvé se oženil s o 13 let starší Franziskou, rozenou Seigel, z moravského Kadova (okr. Znojmo), která zemřela 23.11.1888 v Odrách ve věku
76 let. Podruhé si roku 1890 vzal ve
svých 64 letech 38letou Julii, rozenou Kosak, dceru Wilhelma Kosaka,
řeznického mistra z Oder čp. 50. Josef Görlich bydlel v prvním i druhém
manželství na Školní ulici (Schulgasse), dnes Radniční ulice, ve vlastXVI.B – P24 Familie Görlich.
ním domě čp. 90. Zemřel 8.2.1902
Bílý mramorový pomník s křížem. (jk)
a jeho žena Julie 29.9.1923, oba
v domě čp. 90.

XVI.B – P26 Familie Walzel

XVI.B – P26 Familie Walzel.
Šedá pamětní deska. (em)

Herman Walzel se narodil 30.8.1883
v Odrách, Novém Městě (Neustadt).
Pracoval jako gumař u firmy Schneck
& Kohnberger, později Optimit.
Jeho žena Julie Walzel, rozená Smahel, se narodila 15.2.1889 v Hluboké
(okr. Chotěboř, Čechy). Měli spolu
syna Hermana (*20.6.1926, Odry).
Rodina bydlela v Odrách, Nové Město čp. 284. Herman Walzel zemřel
10.12.1928 v oderské nemocnici
a jeho manželka Julie pravděpodobně v říjnu roku 1941.
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XVI.B – P25 Jana Peikert
Jana Peikert se narodila 3.7.1879
v Odrách na Dělnické ulici (Obergasse) v domě čp. 103 stolaři Augustu
Pohlerovi a Beatě Hilscher.
Dne 6.3.1905 se provdala za 36letého koželuha Aloise Peikerta (*1868) z domu čp. 76 na ulici
1. máje (Bahnhofstrasse). Měli spolu dceru Marii (*1905, Odry, čp.
176), která se v roce 1933 provdala
za Josefa Plebana, vlastníka domu
na Skřivánčí ulici (Lerchenfeld) čp.
355. Vdova Jana Peikert zemřela
v Odrách 20.4.1956.
XVI.B – P25 Jana Peikert.
Černá pamětní deska. (jk)

XVI.B – P27 Franz a Viktor Gold

XVI.B – P27 Franz a Viktor Gold.
Šedý obelisk z mramoru. (jk)

Franz Gold, pozdější statkář na
selské usedlosti čp. 334 v Odrách (na parcele dnes stojí čistička odpadních vod), se narodil
27.4.1872 v Suchdole n. O. (Zauchtel)
majiteli realit v Odrách
Josefu Goldovi a Theresii Fritsch
z Vražného (Gross Petersdorf).
25.1.1898 se ve farním kostele Navštívení Panny Marie ve Vésce oženil s 19letou Annou Helenou Janik ze Slezských Vlkovic čp. 3. Na
usedlosti čp. 334 se jim 26.5.1899
narodil syn Viktor, který zde zemřel ve svých 22 letech 11.1.1921,
a dcera Elfride (*1901). Jejich otec
Franz Gold zemřel na rodinné selské usedlosti 26.7.1915.
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XVI.B – P28 Elfriede Drösler
Elfriede Drösler se narodila
v Odrách 17.4.1901 na selské
usedlosti čp. 334 majiteli Franzi
Goldovi a Anně Heleně, rozené
Janik, jako jejich druhé dítě.
V roce 1922 se Elfriede Gold vdala za Roberta Dröslera (*1888,
Belitz). Měli spolu syna Robeta
Adolfa (*1923, Odry). Zemřela
20.3.1923 v Odrách v domě č.p.
351 na Nadační ulici (Stiftgasse).
Vdovec Robert Drösler se v roce
1925 oženil podruhé, a to s Marií Hrachowetz z Polomi (Pohl).
Narodil se jim syn Waltr (*1927,
Odry) a dcera Elfriede (*1932,
Odry).
XVI.B – P28 Elfriede Drösler.
Černá mramorová deska. (jk)
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XVI.C
Sekce XVI.C.
XVI.C – 001 Rodina Trčkova
(Fridoline Gerlich)

XVI.C – 001 Rodina Trčkova.
Pomník a deska hrobky
z černé žuly. (jk)

Hrobka rodiny Trčkovy a Hradilovy. V roce 1940 ji nechal postavit
obchodník Ferdinand Gerlich pro
svou zemřelou manželku Fridolinu
Gerlich, rozenou Wiltsch, z Heřmanic, pohřbenou zde 9.7.1940.
Ferdinand Gerlich pocházel ze starobylého rodu řezníků z Vésky. Ve
třicátých letech 20. století koupil
v Odrách dům čp. 31 na Hranické ulici, kde provozoval obchod
s průmyslovým zbožím. Podruhé
se oženil s Olgou Huwar ze Slatiny
u Bílovce. Otec Olgy, Alois Huwar
z Albrechtiček, pracoval jako zahradník v oderském zámku. Zemřel
zde v roce 1939.

V chaotických dnech konce 2. svět. války byl v Odrách Ferdinand Gerlich
bez příčiny násilně zadržen neznámými „gardisty“ a se skupinou podobně postižených mužů odvlečen do tehdy již osvobozeného koncentračního tábora v Osvětimi. Domů se už nevrátil.
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XVI.C – 002 Familie Hausner

XVI.C – 002 Familie Hausner.
Vysoký pomník z černé žuly. (jk)

Stará vojenská rodina pocházela
z italské Padovy. V hrobce jsou pohřbeni Engelbert Hausner, císařsko-královský správce léků, s manželkou
Theresii, rozenou Grulich, a jejich syn
plukovník Arthur Hausner – velitel 93.
pluku pěchoty – posádky se sídlem
v Šumperku.
Zemřel ve 47 letech 13.7.1911
v luxusních lázních v Edlochu v Rakousu (něm. Rax), pravděpodobně
při léčebném pobytu. Byl převezen
do Oder a pohřben 18.7.1911. Bydleli na náměstí čp. 14. Později Engelbert Hausner, už jako vdovec, bydlel
v domě čp. 56 na dnešní ulici 1. máje
(Bahnhofstrasse).
XVI.C – 004 Familie Fischer Schmidt

XVI.C – 004 Familie Fischer-Schmidt.
Šedý pomník s křížem. (jk)

Valerie Fischer, manželka Johanna Fischera, poštovního úředníka
v Odrách (1897, Těšín), byla dcerou
Roberta Skatkiewitze, majitele domu
v Těšíně, a Marie, rozené Knopek.
Zemřela 29.11.1911 ve 42 letech
v domě čp. 426 na dnešní Nádražní
ulici (Bahnsteig).
Anton Schmidt, armádní zřízenec,
pocházel z Potštátu, zemřel v Odrách
16.11.1922 v domě čp. 426 . Byl dvakrát ženatý, poprvé s Marii (1880, Vídeň), rozenou Stofko, která zemřela
v domě čp. 426, a podruhé s Annou
(16.10.1913), rozenou Berger, z Dolního Vražného.
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XVI.C – 006 Familie Pierre
Jakub (*kraj Achen) a Karoline Pierre (*Bavorsko) přišli do Oder z Německa. Jakub Pierre pracoval ve státní službě – u policie nebo u vojska.
V Odrách byl již penzistou.
Zemřel v roce 1935 v 70 letech
ve svém domě čp. 417 na ulici
Ke Koupališti (Mühlegasse). Jeho
žena Karoline zemřela o pět let
později v 63 letech. Manželé Pierrovi měli dva syny, Wilhelma
a Friedricha a dceru Hildegarde,
která se 31.7.1922 vdala za Ernsta
Hurdese z Oder čp. 134. Domníváme se, že oba bratři byli odvedeni do
wehrmachtu a padli ve druhé světové
válce. Matka Karoliny Pierre – KaroXVI.C – 006 Familie Pierre. Vysoký line Salat, rozená Abele, pocházela
šedý mramorový pomník. (jk)
z Německa (Wüttlingen). Zemřela
v 81 letech roku 1922 v domě čp. 417.
XVI.C – 007 Heinrich Schenk
Heinrich Schenk byl starostou města v letech 1909 až 1919 v nelehké
době 1. světové války. Společně
s veliteli vojenských jednotek, setníky Tedescem a Karpíškem, zajišťoval
výcvik jednotek polních myslivců, „šikujících“ se v Odrách na frontu. Zajišťoval i ubytování a ošetřování z fronty
přicházejících raněných vojáků. Řešil
také zásobování civilních obyvatel
města potravinami.
Dne 20.8.1889 se v Odrách ve 27
letech oženil s Amalii Artel ze Šumperka. Zemřel 21.7.1919 v 57 letech
XVI.C – 007 Oderský starosta
Heinrich Schenk. Šedý mramorový v domě čp. 146 na Hranické ulici.
pomník s křížem. (jk)
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XVI.C – 009 Johann Martin
Poručík domobraneckého pěšího pluku
č. 28, svobodný, syn Johanna Martina,
obchodníka ve Valašském Meziříčí,
a jeho ženy Josefy, rozené Hoppe.
Padl 21.10.1915 na frontě v Haliči,
v úseku Stawitsch u Kolki. Byl exhumován z hrobu na hřbitově Stawitsch
u Kolki a s povolením c.k. velitelství
v Kolki převezen do Oder, kde byl na hřbitově 1.6.1916 pohřben. Posledním nájemcem hrobky byla v roce 1964 sestra
Johanna Martina, paní Langerová, rozená Martin, bytem v Novém Jičíně.
XVI.C – 009 Johann Martin.
Pomník se sloupy nesoucími
tympanon s německým
válečným křížem. (jk)

XVI.C – 010 Franz Juchelka
Franz Juchelka, významný oderský projektant a stavitel na přelomu 19. a 20. století, člen městské rady a ředitel představenstva spořitelny.
Zemřel v 55 letech 21.8.1917 v domě čp.
266 na ulici 1. máje (Bahnhofstrasse).
Byl pohřben 27.8.1917 do rodinné hrobky. Pocházel z Velkých Hoštic, (okres
Ratiboř). V Odrách se usadil po svatbě
s oderskou rodačkou Sophií Schmidt
(dům čp. 281 na Dělnické ulici)
28.10.1890.
Alfred Juchelka, syn Franze Juchelky,
svobodný, student medicíny, kadet –
aspirant c.k. pěšího pluku č. 93.

XVI.C – 010 Franz Juchelka.
Původní pomník nahrazen
šedou pamětní deskou. (jk)

Padl 21.6.1915 na bojišti u Ostra (okres
Buczacz) v Haliči. Z hrobu na bitevním poli
v Ostra byl exhumován a s povolením c.k.
hejtmanství Buczacz převezen do Oder.
Byl pohřben do rodinné hrobky 5.12.1915.
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XVI.C – 011 Familie Stanovsky.
Masivní pomník
s černou pamětní deskou. (jk)

XVI.C – 017 Josef Gold. Masivní
pomník s pamětní deskou. (jk)

XVI.C – 011 Familie Stanovsky
Rodina Stanovsky pocházela z osady Nový Svět u obce Slatina (Schlotten), okres Bílovec. Adolf i jeho otec
Josef Stanovsky byli „povětrní“ mlynáři v Karlovicích. Manželé Aloisie
a Adolf Stanovsky přišli do Oder
v roce 1904 a byli zde majiteli velkého mlýna na Zámecké ulici.
Aloisie zemřela 11.11.1916 v Odrách a Adolf 2.12.1922 v opavské nemocnici. Měli spolu tři syny
a tři dcery. Syn Maximilián se oženil 2.12.1944 s Hedvikou Voegler
z Oder. Zemřel 12.2.1945. Mladší
syn Eduard se oženil 18.8.1917 se
Štěpánkou Bergrovou z Fulneku. Zemřel 30.11.1938. Nejmladší syn Quido se oženil 12.9.1922 s Marii Mainx
ze Šenova.
XVI.C – 017 Josef Gold
Marie a Josef Gold byli manželé, sezdáni byli 7.11.1896 v Odrách
v kostele sv. Bartoloměje. Marie, rozená Heger, pocházela z Libavska Rudoltovic a vdávala se již podruhé
ve svých 26 letech.
Byla vdovou po majiteli domu čp.
288 v Odrách, Novém městě (Neustadt), Johannu Tropperovi. Zemřela
22.6.1925 ve svém domě v 55 letech.
Její manžel Josef Gold pocházel z
Oder z domu čp. 334 na Skřivánčí
ulici (Lerchenfeld). Padl 26.10.1918
ve věku 48 let na italské frontě v
Monte Pertica. V tomto hrobě však
pohřben nebyl.
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XVI.C – 018 Franz Gold
Franz Gold (*1865, Odry), zedník
v Odrách, se oženil ve 23 letech
dne 23.4.1888 v Nové Vsi u Oder
s Marií, rozenou Penctz (*1862,
Nová Ves).
Byl synem Michala Golda z Oder
a Anny Fibrich z Vítovky. Zemřel
14.3.1929 v Odrách v domě čp. 167
na Hranické ulici.
Maria Gold pocházela z domu čp.
30 v Nové Vsi. Zemřela v Odrách
12.9.1932 v chudinském domě č.p.
57 na Hranické ulici.
XVI.C – 019 Familie Martin
Šestatřicetiletý Alois Martin (*1863,
Odry, čp. 113), účetní ve Vídni III,
a devatenáctiletá Margaretta Teltschik (*1881, Odry, čp. 341), dcera
mlynáře Josefa Teltschika z Rybničního mlýna, uzavřeli manželství
v Odrách 30.10.1900 v kostele sv.
Bartoloměje.
Za svědka jim byl otec Franz Martin a nadační lékař Anton Rolleder.
Alois Martin pocházel z Oder, byl synem soukenického mistra a Beaty,
rozené Lammel. Od roku 1901 bydleli ve Vídni III, Neue Salmgasse čp.
3. Margaretta zemřela 31.1.1919
v Odrách na Křížové ulici č.p. 10
a byla zde pohřbena 3.2.1919. Alois
Martin zemřel pravděpodobně ve
Vídni 7.1.1930. Jeho pohřeb na
oderském městském hřbitově není
v dokumentech uveden.

XVI.C – 018 Franz Gold.
Tmavě šedý pomník. (jk)

XVI.C – 019 Familie Martin. Šedý
pomník s odděleným křížem. (jk)
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XVI.C – 023 Familie Hübner
Josef Hübner a Katharina Lessel
vstoupili do svazku manželského
v Břežanech 12.9.1894. Josef, povoláním dozorce na stavbách, pocházel z Oder. Katharina přišla do
Oder v roce 1905 z Vídně, pocházela ale z obce Břežany (Frischau)
na jižní Moravě.
Bydleli v Odrách v domě čp. 202
na Dělnické ulici (Obergasse). Nemohli mít děti, a proto adoptovali
chlapce Michaela – syna nádenice ve Vídni – Sofie Kucora. Ten
v dospělosti jako elektrikář zajišťoval provoz oderského kina.
Josef Hübner zemřel v 58 letech
10.6.1922 v domě čp. 202. Katharina Hübner se 4.10.1924 znovu
vdala za železničního zřízence
Josefa Teschnera. Zemřela 11. 3.
1926, pohřbena byla na hřbitově
v Odrách. Měla sestru Apoloniu,
provdanou Rudolf ve Vídni a neteř
Katharinu Rudolf (*1907, Vídeň).
Katharina Teschner před svou
smrtí darovala dům čp. 202 své sestře Apolonii Rudolf. Obě příbuzné
(sestra Apolonia †1952 i její dcera Katharina †1973) byly po smrti
pohřbeny v tomto hrobě.

XVI.C – 023 Familie Hübner.
Mohutný šedý pomník
s křížem pod stříškou. (jk)
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5. Seznam osobností pohřbených na oderském
městském hřbitově v letech 1800 až 1945

77

78

79

Pohled na oderskou nemocnici ze hřbitova v roce 1912. (arch)
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