
-731-

Zapomenutí řezbáři oderských betlémů
v 19. a na počátku 20. století

Na úvod: vánoční betlémy patří ke specifi ckému druhu výtvarného umění, které vychází z raně křesťanských snah 
o zobrazení narození Ježíše, andělských zvěstí pastýřů a hvězdy vedoucí mudrce z Východu do města Betléma. 
Jednotlivé příhody vycházejí z evangelií i z apokryfů1 a textů středověkých mystiků, které jsou zobrazovány pomocí 
fi gur a kulis. Základní část betlému má původ v Novém zákoně a zobrazuje postavy Panny Marie, svatého Josefa 
a malého Ježíška. Součástí betlémové scény je oslík a volek ve chlévě a nad ním stojící anděl zvěstovatel. V rozšířené 
scéně bývají uvedeny postavy tří králů - mudrců2 a tří pastýřů. Celkové zobrazení doplňuji postavy hudebníků, 
darovníků v dobových šatech a pastýře s ovečkami.
V jednotlivých regionech vznikaly chrámové i lidové betlémy. První byly určené pro vystavování v kostelích a druhé 
pro domácí využití. Lidové betlémy nabyly na významu od 2. poloviny 18. století, kdy po osvícenských reformách 
Josefa II. byly vykazovány z kostelů a stávaly se tak nedílnou součástí vánoční výzdoby domácností. Zobrazovaly 
skutečný život obyvatel vesnic a malých městeček. Betlemářství se tak na přelomu 19. a 20.století stalo ve své lidové 
podobě součástí lidového výtvarného projevu. V rakouském Slezsku se významná betlémová střediska nacházela 
na Bruntálsku, Jesenicku, Opavsku, Karvinsku a Frýdecko -Místecku. V rámci Opavska lze za významné středisko 
betlemářství považovat i Odersko, což potvrzuje sbírka oderských betlémů ve Slezském zemském muzeu v Opavě. 
Zaměřme proto svou pozornost na naše město a jeho okolí a pokusme se odpovědět na otázku kdo byli tito řezbáři 
oderských betlémů? Také se můžeme pokusit identifi kovat tvůrce některých oderských betlémských fi gurek a určit 
i jejich nové majitele.
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Slezské zemské muzeum Opava, 2017. Josef Anton Heinz - detail, hlavní scéna oderského betlému. Foto Alena Zemanová

1. Označovaly text, který do biblického kánonu nepatří, avšak svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu přibližují.
2. Historici uvádí, že do roku 250 nebývali „tři králové“ jen tři, ale i čtyři, a podle představ antiky byli zobrazováni jako půvabní mladíci. 

Později byli od sebe rozlišeni věkem a mnohem později i jako představitelé tří lidských ras.
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V 19. století na Odersku působilo šest významnějších 
řezbářů betlémů. Většinou to byli profesionálové (malíř 
a sochař Josef Anton Heinz, jeho syn malíř a sochař Alois 
Heinz, sochař Josef Klein, sochař Josef Schütz a sochař 
Anton Reymann), z nich Josef a Alois Heinzové bet-
lémské fi gurky vytvářeli při své hlavní činnosti - malbě 
obrazů3 s církevní tématikou, Josef Klein a Josef Schütz 
při tvorbě soch a plastik. U Antona Reymanna pravděpo-
dobně převládaly důvody ekonomické. Šestý, neškolený 
řezbář Florián Melzer - obuvnický mistr, proslul na Oder-
sku i jako významný stavitel betlémových scén a jeho 
motivací kromě záliby v řezbářství byla rovněž sebere-
alizace výtvarného projevu a ukázka řemeslné zručnosti.

Josef Anton Heinz se narodil 12. března roku 1798 
v Odrách na Horním předměstí v domě č. p. 984 do rodi-
ny soukenického mistra Karla Heinze a jeho první man-
želky Susane Matzke. 10. června 1823 se oženil podruhé 
s Johannou Wanke, se kterou měl 9 dětí. Část svého ži-
vota prožil na Kopečné ulici (Bergasse) č. p. 176. Neměl 
akademické vzdělání, na Opavsku a Novojičínsku byl 
znám jako „umělecký malíř“ a řezbář pracující přede-
vším pro  církev. Z jeho prací se uvádí svatostánek far-
ního kostela sv. Bartoloměje v Odrách (1847) a později 
také hlavní oltář (1862) a obrazy do kostelů v okolních 
obcích5. Josef Heinz je uváděn jako tvůrce oderského 
betlému ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Ve 30. 

letech 20. století vlastnila paní Josefa Unger, rozená Win-
kler, v Odrách na Hranické ulici (Weisskirchnerstrasse) 
č. p. 129 staré betlémské fi gurky z let 1814, 1818, 1822 
od Josefa Heinze. Uveďme alespoň jednu z nich - zají-
mavou fi gurku „krále - darovníka“ 6 z roku 1822.

Slezské zemské muzeum Opava, 2017. Josef Anton Heinz - poutníci v oderském betlému. Foto Alena Zemanová

Josef Heinz - Král, darovník. Das Kuhländchen, 
1930, XI. Band. Upravil. Emil Mateiciuc

3. Tesař Petr: Umělecká tvorba rodiny Heinzů kolem roku 1900. Časopis Slezského zemského muzea, série B 52, str. 281-289, 2003.
4. V roce 1805 byl v Odrách zaveden nový systém číslování domů, který platí do současnosti. V něm má tento dům adresu Dělnická ulice 

(Obergasse) č. p. 199.
5. Obrazy sv. Jiří pro kostel v Odrách a v Bělotíně, vlastní zpodobnění pastýře u jesliček pro farní kostel v Suchdole, obraz Svaté Rodiny 

pro kostel ve Veselí a obraz Křížové cesty pro fi liální kostel v Klokočově.
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Josef Anton Heinz zemřel v Odrách 17. září roku 1872 

v 75 letech na náměstí v domě č. p. 167. Dne 19. září 1872 
byl pohřben na oderském městském hřbitově.

Alois Heinz, v pořadí třetí syn Josefa Heinze a Johanny 
Wanke, se narodil 8. září roku 1826 v Odrách na Kopeč-
né ulici (Bergasse) v domě č. p. 176. Základy umělecké-
ho vzdělání získal od otce, dostalo se mu však i důklad-
ného akademického vzdělání8. Jako kaprál 3. kompanie 
29. infanterie se 30. června roku 1852 v Odrách oženil 
s Johannou Rotter z Prostějova. Měli spolu celkem pět 
dětí. Před rokem 1859 se odstěhoval za prací do Uničo-
va, ale na konci 60. let 19. století se vrátil zpět do Oder. 
Věnoval se malbě portrétů, avšak vytvořil také kvalitní 
díla pro církevní kruhy. Vedle malířských zakázek při-
jímal z existenčních důvodů i objednávky na štafírová-
ní, zlacení a jiné uměleckořemeslné práce. Okolo roku 
1890 odešel s rodinou do Opavy, kde si společně se sy-
nem Rudolfem otevřel v roce 1900 na Horním náměstí 
č. 50 ateliér, kde zaměstnával 17 tovaryšů. Prezentoval se 
jako akademický malíř a sochař se specializaci na malbu 
portrétů, často restauroval starší obrazy9. V tomto období 
obdržel zlatou medaili za vědu a umění. Jeho talent po-
tvrzuje i jeho rozsáhlé dílo - obrazy v mnoha kostelích 
Rakouského Slezska10.

Pokud budeme hledat kon-
krétní betlémské fi gurky od Aloise Heinze, nalezneme 
tři postavičky11 - „Pasáčka s ovečkou“, „Skupinu ove-
ček a koz“ a „Trojici pastýřů“, které byly ve 30. letech 
20. století v majetku Franze Martina na Krátké ulici č. p. 
41 (Kurzegasse).

Je vhodné se zde také zmínit, že řezbářstvím se zabý-
vali i potomci Aloise Heinze - nejstarší syn Alois Heinz 
ml. (*1852 Odry) měl na konci 19. století v Novém Ji-
číně sochařský a řezbářský ateliér a vnuk Rudolf Alfonz          
Heinz12 (*1879 Odry) byl před I. světovou válkou v Opa-
vě znám jako umělecký malíř a sochař - řezbář. Alois 
Heinz zemřel v Opavě 16. září roku 1903.

Josef Klein se narodil 23. srpna roku 1849 v Budišo-
vě č. p. 173 svobodné matce Aloisii Klein, dceři tkalce 
Josefa Kleina st. a Dorothey Lintner. Nemožnost najít 
po obecní škole v Budišově vhodné učební místo ho při-
měla odejít na počátku 60. let 19. století do Oder, kde 
ho přijal do učení na Hranické ulici (Weisskirchnerstras-
se) č. p. 161 hodinářský mistr Johann Matusch. Mistr 
rychle rozpoznal výtvarné nadání svého učně a místo 
školení v hodinářském řemesle ho nechával vyřezávat, 
malovat a pozlacovat betlémské fi gurky. Podle vyprávění 

Portrét malíře a sochaře Aloise 
Heinze. Archiv Muzejního spolku 
Rolleder, v. o. s.

Alois Heinz - Pasáček 
s ovečkou. Das Kuhländchen, 
1930, XI. Band. Upravil Emil 
Mateiciuc

Alois Heinz - betlémské fi gurky trojice pastevců. 
Kuhländchen, 1930, XI. Band. Upravil Emil Mateiciuc

Alois Heinz - Stádo oveček a koz. Das Kuhländchen, 1930, 
XI. Band. Upravil Emil Mateiciuc

6. Das Kuhländchen 1930, XI. Band, s. 145.
7. Ze sčítacích operátů z roku 1869 se dovídáme, že v domě č. p. 16 žila vícegenerační rodina Heinzů (23 osob), včetně sochařů Josefa 

Heinze a jeho syna Aloise Heinze. Majitelem tohoto šenkovního domu byl Franz Tempus.
8. Tesař Petr: Umělecká tvorba rodiny Heinzů kolem roku 1900. Časopis Slezského zemského muzea, série B 52, str. 282, 2003.
9. Obraz křížové cesty v Odrách od Antona Ruprechta a obrazy malířů Johanna Sebastiniho a Franze Thomase.
10. Například v okolí Oder to podle Petra Tesaře (viz Umělecká tvorba rodiny Heinzů kolem roku 1900) byly obrazy: Křížová cesta v Do-

bešově, sv. Antonín v Odrách, Korunování Panny Marie a sv. Martina v Tošovicích, sv. Alžběta Uherská v kostele sv. Ducha v Opavě, 
sv. Antonín v Potštátě, sv. Jan Křtitel pro oderskou faru, sv. Ondřej pro fi liální kostel v Klokočově a Nanebevzetí Panny Marie pro 
hřbitovní kostel ve Vítkově.

11. Das Kuhländchen 1930, XI. Band, s. 145.
12. Nemanželský syn nejstarší dcery akademického malíře a sochaře Aloise Heinze Josefy.
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prof. Adolfa Kleina13 - syna Josefa Kleina - odešel 16letý 
Josef Klein na vandr do Vídně do čtyřletého učení ke kra-
janovi - malíři a sochaři Josefovi Antonovi Heinzovi14. 
Poslední práce Josefa Kleina u Heinze byla vyřezávaná 
schránka na šperky, jež byla vystavena a ohodnocena 
stříbrnou medailí na první všeobecné dělnické a průmys-
lové výstavě v roce 1873 ve Vídni - „Rotundě“15.

V roce 1870 nastoupil Josef Klein do ateliéru dalšího 
krajana - akademického sochaře Johanna Schindlera16 - 
zaměřeného na dekorativní sochařství17.

V roce 1874 se Josef Klein ve Vídni oženil s dcerou 
oderského provaznického mistra Martina Köhlera Ma-

rií. Měli spolu dva syny - staršího Adolfa (*1875, poz-
ději profesor vyšší zemědělské školy v Novém Jičíně), 
mladšího Josefa (*1878, později sochař, zemřel ve Vídni 
v roce 1953) - a dceru Ludmillu (*1876, po smrti svého 
otce se přestěhovala v červnu roku 1918 do Oder).

Když v roce 1891 nastal v Bukurešti velký staveb-
ní rozvoj, byl tam Josef Klein povolán jako specialista 
na  fi gurální výzdobu a dekoraci budov. Po desetiletém 
pobytu v Rumunsku18 se vrátil zpět do Budišova a poz-

Portrét sochaře a řezbáře 
Josefa Kleina. Archiv 
Muzejního spolku Rolleder,  
v. o. s.

Josef Klein - Mudrc, darovník 
z východu. Das Kuhländchen 
1938, XIII. Band. Upravil 
Emil Mateiciuc

Josef Klein - Darovník s kohoutem. Das Kuhländchen 1930, 
XIII. Band. Upravil Emil Mateiciuc

Josef Klein - Poutník s velbloudem, Das Kuhländchen 1938, 
XIII. Band. Upravil Emil Mateiciuc

Josef Klein - Anděl 
zvěstovatel. Das 
Kuhländchen 1938, 
XIII. Band. Upravil Emil 
Mateiciuc

Josef Klein - Pastevec 
s ovečkou, Das Kuhländchen 
1938, XIII. Band. V roce 
1938 Muzeum Nového Jičína. 
Upravil Emil Mateiciuc

13. Das Kuhländchen 1938, 13. Band, s. 180.
14. Působení Josefa Antona Heinze ve Vídni se nám nepodařilo v archiváliích potvrdit.
15. „Rotunda“ byla ústřední 84 m vysoká budova, postavená v roce 1873 v Prateru u příležitosti Vídeňského světového veletrhu. Její 

kopule měla průměr 108 m a interiér pokrýval plochu 8000 m2. Po světovém veletrhu byla používána i pro další výstavy. V září roku 
1937 ji zničil požár.

16. Viz Vlastivědné listy č. 126 v Oderském zpravodaji z února 2018.
17. Prováděli fi gurální výzdobu a dekorace interiérů i exteriérů (fasády, portály, reliéfy) budov. Jeho poslední větší prací v ateliéru byla 

spolupráce na třech rohových sochách v budově Uměleckohistorického muzea (Kunsthistorische museum) ve Vídni a fi gurální ná-
hrobky rodiny Bauer a školního inspektora Beischlägera na městském Ústředním hřbitově v Brně.

18. V Bukurešti pracoval na výzdobě nově postavených paláců a bankovních domů na Victoria Avenue a v Sinai na letním královském 
sídle - paláci Pelesch.
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ději - v roce 1910 - do Oder19, aby zde prožil své stáří. 
Jeho pobyt byl přerušován pracovními cestami do Rigy, 
Moskvy a Oděsy. Nakonec práce na dekoracích budov 
ukončil a přešel k milované dřevořezbě. Vyřezával fi -
gurky do betlémů a některé („Darovník s kohoutem“) 
věnoval paní Amalii Schenk (*1865) na Hranické ulici 
(Weisskirchnerstrasse) č. p. 146 a jiné slečně Matusch 
(*1901) na Hranické ulici č. p. 161, nebo slečně Pieper 
(*1901) na Nadační ulici (Stiftgasse) č. p. 434.20

Josef Klein zemřel 20. března 1918 v Odrách u dcery 
Ludmilly Klein v domě č. p. 198 na Dělnické ulici (Ober-
gasse) a jeho žena Marie 31. října roku 1918 v nemoc-
nici v Novém Jičíně. Oba byli pohřbeni ve XIII. sekci 
oderského městského hřbitova. Na poslední místo jejich 
odpočinku upozorňoval ze dřeva umělecky vyřezávaný 
kříž21.

Anton Reymann se narodil roku 1807 v Opavě na Hrn-
čířské ulici (Heilige Geist Gasse)22 v domě č. p. 272, mis-
trovi česači vlny Josefovi Reymannovi a jeho manžel-
ce Anně, rozené Zins. Sochař Anton Raymann pobýval 
do svého úmrtí v oderském zámku č. p. 1, kde bydlel 
se svým starším bratrem „důchodním“23 Franzem Rey-
mannem. Oba byli svobodní. O jeho sochařské tvorbě 
nemáme archivní podklady, domníváme se však, že mohl 
tvořit i pro zámecký areál. Umělecky hodnotné betlé-
mové fi gurky Antona Raymanna byly částečně prodány 
do zahraničí, jiné se nacházely ve Hřbitovní kapli svaté 
Rodiny nebo na oderském zámku, kde je starý kastelán 
Johann Haas (*1811) rád ukazoval dětem. Zdařilá fi gur-
ka violoncenllisty byla nalezena ve 30. letech 20. století 
u hodinářského mistra Johanna Matusche24 na Hranické 
ulici č. p. 161.

Anton Reymann zemřel 18. ledna roku 1863 v 56 letech 
v oderském zámku a 20. ledna byl pohřben na oderském 
městském hřbitově.

Josef Schütz se narodil 6. května roku 1876 do rodiny 
učitele Josefa Schütze st. a Barbary, dcery Ignace Neus-
ser (oba pocházeli z Nového Jičína), po přeložení Josefa 
Schütze st. z oderské školy do Bad Aussee ve Štýrsku. 
Když jeho otec v roce 1876 zemřel, vrátila se Barbara 
Schütz se synem zpět do Oder. Josef Schütz po oderské 
měšťanské škole absolvoval pět let odborné školy ve Va-
lašském Meziříčí v oboru sochař. Po jejím ukončení odjel 
do Vídně a jak to bylo tehdy zvykem, vandroval po svě-
tě. Prošel Lincem, Solnohradem a Bavorskem, kde našel 
v Pfaff enhofenu an der Ilm a ve Freisingu práci. Později 
byl přátelsky přijat a zaměstnán i v Tyrolech. Ze svého 
posledního pracoviště v Sankt Pölten se vrátil do Oder, 

kde začal sochařství provozo-
vat samostatně. Zpočátku měl nedostatek zakázek, což se 
však brzy změnilo. Jakmile duchovní v okolí zazname-
nali jeho umělecké kvality, začali jej pověřovat mnohými 
církevními zakázkami25.

Anton Reymann - Sv. Rodina. Das Kuhländchen, 1930, XI. 
Band. Upravil Emil Mateiciuc

Anton Reymann - 
Violoncellista. Das 
Kuhländchen, 1930, XI. Band. 
Upravil Emil Mateiciuc

Josef Schütz - socha 
sv. Josefa v oderském 
kostele sv. Bartoloměje. 
Archiv Muzejního spolku 
Rolleder, v. o. s.

19. Zpočátku bydlel na dnešní Radniční ulici (dříve Schulgasse) č. p. 89.
20. Marie Pipper, provdaná Krupitza, bydlela později na Dělnické ulici (Obergasse) č. p. 363.
21. Jeho autorem byl syn Josefa Kleina - vídeňský sochař Josef Klein ml.
22. V době narození Antona Reymanna se ulice v překladu nazývala „U svatého Ducha“.
23. Výběrčí daní za majitelky oderského panství Charloty z Fürstenberka. Pensionván byl v roce 1871, zemřel v roce 1882 v Odrách.
24. Das Kuhländchen 1930, 13. Band, s. 148.
25. Rozsáhlá umělecká díla Josefa Schütze lze nalézt v kostelích Oderska. Jmenujme alespoň některé sochy: v Odrách - sv. Josef, sv. An-

tonín, sv. Alois, sv. Tadeáš, v nemocnici Srdce Ježíšovo, sv. Terezie a sv. Antonín; na Pohoři - Křížová cesta a několik soch; v Mankovi-
cích - Křížová cesta a svatostánek; ve Vésce - hlavní oltář a boží hrob. Josef Schütz pracoval i pro kostely v Bělotíně, ve Větřkovicích, 
v Dobešově, ve Fulneku, v Jeseníku n. O., v Kunčicích, v Luboměři, ve Vražném, v Polomi a v Tošovicích.
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Sochař Josef Schütz zemřel 31. července roku 1960 

v Baiertal u Heidelbergu (Bádensko -Württembersko) ve 
věku 84 let.

Florián Melzer se narodil 2. května roku 1819 v Od-
rách na Nadační ulici (Stiftestrasse) č. p. 247. Jeho rodiči 
byli oderský obuvnický mistr Anton Melzer a Annemarie 
Schilhab z Veselí (Wessiedel). Po ukončení oderské farní 
chlapecké školy nastoupil do učení u svého otce a později, 
po splnění všech podmínek, se stal obuvnickým mistrem. 
V roce 1847 se ve 28 letech oženil s Theresií26, dcerou 
oderského obuvnického mistra Georga Plebana a Rosiny 
Richter ze Spálova. Betlémy byly jeho životní zálibou. 
Na Odersku byl pověstný jako výborný architekt betlém-
ských scén, které byly o Vánocích vystavovány v kostele 
sv. Bartoloměje i v oderské nemocnici. Jeho betlém měl 
až 700 fi gurek, u nichž byla vyřezávaná ze  dřeva jen hla-
va - ruce, nohy, tělo a oblečení byly tvořeny klihem na-
pojenou pomalovanou látkou. Florián Melzer byl velmi 
dobrým řezbářem. Ve 30. letech 20. století byla nalezena 
u Heinricha Krále (*1867 Strakonice) na Dělnické ulici 
(Obergasse) č. p. 217 jeho betlémová scéna „Uzdravení 
nemocného poutníka“ 27.

Florián Melzer zemřel 6. prosince roku 1880 ve svém 
domě č. p. 247 na Nadační ulici v 62 letech. Pohřben byl 
8. prosince na oderském městském hřbitově.

Některé betlémy oderských řezbářů se dochovaly 
až do dnešních časů a u jejich majitelů opět umocňují 
sváteční pohodu Vánoc. Uveďme zde alespoň tři z nich:

První - v roce 1946 byly v Odrách na Dělnické ulici 
v sousedství působiště mistra sochaře Josefa Kleina na-
lezeny tři betlémy28. Na základě vyprávění29 syna Josefa 
Kleina Adolfa o darování betlému slečně Marii Pipper, 
předpokládáme jako autora těchto betlémů Josefa Kleina. 
Pro představu o řemeslném zpracování uvádíme snímky 
polychromovaných dřevořezeb 9 betlémových fi gurek 
o velikosti 16 cm.

Florián Melzer - scéna Uzdravení nemocného poutníka. 
Das Kuhländchen, 1930, XI. Band. Upravil Emil Mateiciuc

Odry č. p. 363. Josef Klein - 
Anděl -zvěstovatel 1. 
Foto Martin Kašpar

26. Jejím svatebním svědkem byl obuvnický mistr Ignaz Josef Pleban, autor deníku (Tagebuch) z let 179 1855.
27. Das Kuhländchen 1930, 11. Band, s. 149.
28. Dva betlémy o velikosti fi gurek cca 16 cm - jeden s polychromovanými a druhý s nepolychromovanými fi gurkami. Třetí betlém s po-

lychromovanými fi gurkami o velikosti 24 cm se bohužel nedochoval.
29. Das Kuhländchen 1938, 13. Band, s. 182.

Odry č. p. 363. Josef Klein - 
Anděl -zvěstovatel 2.
Foto Martin Kašpar

Odry č. p. 363. Josef Klein - 
Jezulátko. 
Foto Martin Kašpar

Odry č. p. 363. Josef Klein - 
Klečící poutník 1.
Foto Martin Kašpar

Odry č. p. 363. Josef Klein - Klečící poutník 2. 
Foto Martin Kašpar
Odry č. p. 363. Josef Klein - Klečící poutnice. 
Foto Martin Kašpar
Odry č. p. 363. Josef Klein - Stojící poutnice. 
Foto Martin Kašpar
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Druhý - betlém s fi gurkami o velikosti 9 cm od lidového 
řezbáře - obuvnického mistra Lamberta Kirschkeho - byl 
po roce 1946 nalezen30 na Staré ulici č. 17 (Schneckegas-
se č. p. 25). Ten bude pravděpodobně vystavován v Mu-
zeu Oderska o letošních Vánocích.

Třetí - rozsáhlý betlém s polychromovanýma fi gurami 
bývá pravidelně vystavován o Vánocích v oderském far-
ním kostele sv. Bartoloměje. Tam ho můžete také spat-
řit v plné kráse o letošních Vánocích. Betlém má fi gury 
stojících postav o velikosti 40 až 58 cm. Nejsou signo-
vány, ale na zadní straně (plášti) fi gury krále je uveden 
rok 1842. Pokud s tímto údajem porovnáme data naro-
zení zde uvedených řezbářů, připadají jako autoři farní-

ho betlému v úvahu jen dva řezbáři: Josef Anton Heinz 
a Anton Reymann. Řemeslné zpracování betlémových fi -
gur je velmi podobné fi gurkám od Josefa Antona Heinze, 
vystavovaným ve Slezském zemském muzeu. Proto se 
domníváme, že je autorem i většiny fi gur oderského far-
ního betlému. Na fi guře unaveného poutníka je zajímavý 
údaj - jméno Rudolf Kobiela31 (štafírovač32 a pozlacovač 
v Odrách), jehož narození však nekoresponduje s rokem 
1842. Nabízí se vysvětlení, že některé fi gurky byly vy-
tvořeny později, nebo že Rudolf Kobiela restauroval po-

Odry č. p. 363. Josef Klein - Darovník s husou. 
Foto Martin Kašpar
Odry č. p. 363. Josef Klein - Stojící poutník. 
Foto Martin Kašpar

Odry. Stará č. 17. Lambert Kirschke - Tři králové. Foto Emil 
Mateiciuc

Odry. Stará č. 17. Lambert Kirschke - Ovčák s ovečkou. 
Foto Emil Mateiciuc

30. Autor betlému Lambert Kirschke (*1870) bydlel na Zámecké ulici (Schlossberg) v dnes již zaniklém domě č. p. 274. Betlém asi věnoval 
svému bratrovi, obuvnickému mistrovi Aloisovi Kirschkemu (*1872), který byl majitelem domu na Staré ulici č. 17. Betlém zapůjčila 
současná majitelka betlému paní Drahomíra Lévová z Luboměře č. p. 77.

31. Narozen v roce 1862 v Bielitz. Manželka Marie, rozená Wiche (*1868 Odry). S rodinou bydleli na Potoční ulici (Bachgasse) č. p. 169.
32. Štafírování - povrchová úprava kovových nebo dřevěných soch pro následnou barvu nebo zlacení.

Odry, farní kostel. Josef Heinz - Unavený poutník sedící 
na kameni. Foto Emil Mateiciuc Odry, farní kostel.
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vrchovou úpravu některých dříve vyrobených fi gurek.
Na závěr této stručné exkurze do světa oderských betlé-

mů a betlemářů nám dovolte, abychom se se svými malý-
mi přáteli - betlémovými fi gurkami - rozloučili prostřed-
nictvím oderského řezbáře Petra Kučerky st.

Pro Oderský zpravodaj připravili:
texty: Pavel Kašpar st.
překlady: Karel Gold
obrázky: Alena Zemanová, Emil Mateiciuc,
Martin Kašpar

Naše poděkování patří oderskému faráři P. Petrovi Ku-
níkovi za umožnění prohlídky farního betlému, za odbor-
nou spolupráci panu Petrovi Kučerkovi st., panu Kvě-
tošovi Wiltschovi, paní Drahomíře Lévové za „objev“ 
i zapůjčení betlému řezbáře Lamberta Kirschkeho a paní 
Věře Korduliakové za zapůjčení nepolychromovaných 
betlémových fi gurek.
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Figura unaveného poutníka 
na kameni. Na vnitřní straně 
kamene uvedeno jméno 
restaurátora R. Kobiely. 
Foto Emil Mateiciuc

Josef Heinz - Král s dárkem. Foto Emil Mateiciuc
Figura krále s dárkem. Rok výroby 1842 na plášti zadní 
strany fi gury. Foto Emil Mateiciuc

Odry, farní kostel. Rozloučení řezbáře Petra Kučerky st. 
s našimi malými přáteli. Foto Emil Mateiciuc


