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Osada Hvězdová u Oder – zaniklý výletní hostinec na Bochetě
Pokud před oderským starousedlíkem vyslovíte slovo „Bocheta”1 bude pravděpodobně vědět o
jakou oblast i objekt se jedná. Je to pomístní počeštělý název Pohořských vrchů v širším okolí
budovy zaniklého výletního hostince, nazývaného podle této oblasti také „Bocheta” /„Pochhütte”2
v místní části Oder – osadě Hvězdová s bývalým názvem Sternfeld. V minulosti často navštěvovaný
hostinec v roce 2002 zanikl a tak nám zůstaly jen vzpomínky na jeho zašlou slávu.
Pojedete-li silnicí 2. třídy č.6473 z Fulneku do Oder, tak po 1,5 km od překonání nejvyššího bodu
tohoto úseku silnice (403 m), projedete místní části Oder – osadou Hvězdová se šesti domy po levé
straně s popisnými čísly 915, 914, 913, 910, 911 a 910. Až do roku 2002 měla osada o jeden dům
více, s popisným číslem 827, který stával blíže Fulneku 4. Jeho prostor dnes úplně ovládla příroda.
Pojďme se v následujícím článku podrobněji zabývat minulostí tohoto zaniklého domu – výletního
hostince „Bocheta”/„Pocheta”.

Místní část Oder - osada Hvězdová, situační mapa. 1 - autobusová zastávka „Hvězdová”, 2 dům čp.915, 3 - Stříbrné jezírko - zatopený bývalý galenitový důl, podklad www.mapy.cz
1
2
3
4

Na mapovém listě Moravy č.29 - 1. vojenského mapování z roku je u znaku budovy uveden název „Bochet W.H.”,
(Bochet Wirtshaus- česky hostinec na Bochetě, místa kde se bouchá a tluče. Používá se i název „Pocheta”).
Německý název „Pochhütte”, znamená v českém překladu drtírnu rud (t.zv. „stoupu”).
Starší značeni silnice 1. třídy bylo č.47.
Na situační mapě je dům poř.č.2 ( čp.915) před zaniklým hostincem „Bocheta ”, označen pořadovým číslem 2.
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Odry, osada Hvězdová 2015. Pohled na rozvaliny bývalého výletního hostince ve směru
Odry – Fulnek. Foto Jiří Kucharz

Odry, osada Hvězdová 2015. Pohled na rozvaliny bývalého výletního hostince ve směru
Fulnek - Odry. Foto Jiří Kucharz
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Historie této části Pohořských vrchů sahá v souvislosti s dolováním rud až do počáku 13. století.
Od této doby až do 19. století se zde střídavě obnovovala a zanikala těžba zlata, stříbra a olovnatých
rud. V obci Pohoř byla rozšířena následující pověst5, která dokládá střídání národnosti v této oblasti:
„Zaniklé doly na leštěnec byly vybudovány pokojným lidem v Pohoři, německé národnosti. Ruda se
roztloukala a také tavila v samém Kravařsku, přičemž výnosnost stříbra byla vysoká. Obyvatelstvo
zde žilo ve slušném blahobytu. Horníci v Kutné Hoře, kteří neměli práci, slyšeli o bohatých
ložiscích rudy na Kravařku, přicházeli v zástupech. Brzy však přemýšleli, jak by získali vlastnictví
těchto dolů a začali o tom jednat s domácími horníky. Když se mezi domácími začalo šířit
pozdvižení, kutnohorští horníci podporování ozbrojenou mocí trvale ovládli místní doly. Neznali
však všechna lořiska rud a doly v Jerlochovicích i v Pohoři byly brzy vytěženy. Další známá ložiska,
jim však domácí horníci zatajili. Po bitvě u Českého Brodu roku 1434, těžba v dolech v Kutné Hoře
upadala a tamnější horníci se opět vraceli do Pohoře, která se tak stala střediskem jejich nového
domova. Se svým příchodem přinášeli do kraje i učení českých bratří”.
K největšímu rozmachu těžby došlo v okolí Pohoře 6, Jerlochovic, Kletné a Jestřábí7 v letech 1550
až 1610, kdy doly byly majetkem českých bratří. Přerušovaly ji především nájezdy tatarských hord,
husitské války a Třicetiletá válka. Třicetiletá válka8 měla na hornictví zničující a trvalý vliv. Doly
byly zasypané, zřícené a zatopené vodou. Přes opakující pokusy se déletrvající provoz dolů již
nepodařilo obnovit. V okolí Pohoře se pokoušeli v roce:
•

1747 až 1751 těžit zlato, stříbro a olovo Bernard Körbler financovaný vídeňským
obchodníkemJanem Lorencem Malinským,

•

1741 otevřít doly skupina horníků z Kelče u Kyjova,

•

1795 obnovit těžbu olova firma Jana Gebauera z Frýdku se 60-ti zaměstnanci,

•

1803 založit jednu štolu pro těžbu olova a výrobu olověných šlicht ve stoupě Velkobystřická
společnost,

•

1807 a 1812 znovu obnovit těžbu olova podnikatelé von Zeileisen a von Gluth s baronem von
Speigelfeldem.

Všechno úsilí těžařů bylo neúspěšné9 a proto roku 1814 „pohořské dolování” úplně zaniklo.
Zatímco dolování rud zanechalo v krajině viditelné stopy v podobě hald a zatopených dolů 10,
dřevěné technnologické stavby11 zmizely z krajiny úplně – zůstaly jen pomístní názvy, které nám
bohužel neurčují skutečné polohy těchto staveb. Dnes už proto nevíme, zda na parcele zaniklého
výletního hostince nebo v jeho okolí v osadě Hvězdová stávala v dobách těžby úpravna rud.
S ohledem na útlum a postupný zánik dolování, spojila většina obyvatelstva oblasti od konce 18.
století svou existenci se zemědělstvím, řemesly a živnostmi. V 60. letech 18. století postavil Karel
5
6

Tollich Adolf: Obec Pohoř - historický a místopisný popis. Pohoř 1903.
V oderské kronice od Augusta Brustmanna je uvedeno, že oderští měšťané dolovali v roce 1515 v Pohořském
kopci olovo a stříbro.
7 V těchto obcích se usazovali horníci z Kutné Hory, zvyšoval se počet jejich obyvatel a vznikaly početné slovanské
menšiny. Okolní obce však nadále zůstavaly německé. Vytěžená ruda se zde roztloukala i tavila.
8 V letech 1618 až 1848.
9 Příčinou bylo neodborné vedení dolování, nedostatek materiálu potřebného k dolování, překážky způsobující
těžařům fulnecké panství i nerentabilní těžba.
10 Například Stříbrné jezírko u Pohoře a další.
11 Úpravny rud („Bocheta” /, „Pocheta”, „Pochhütte”) a tavírny.
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Výřez z 1. vojenského mapvání Moravy z let 1784. Dnešní osada Hvězdová je znázorněna šesti
budovami z kamenného zdiva a hostinec je zde označen „Bochet W. H“. www.oldmaps.geolab
hrabě Lichnovsky hostinec „U bílé hvězdy“ („Zum weissen Stern“)12 při cesté do Fulneku (na
Bochetě) na hranici oderského a fulneckého panství a zároveň hranici moravsko-slezské . Tento
hostinec se objevuje na mapě Pohoře z roku 1778 s označením „Odrauer Wirtshaus“ . Vzhledem k
častým sporům13 s majitelem oderského panství byl i hraničním kamenem proti vrchnosti panství
fulneckého. V roce 1779 prodal Karel hrabě Lichnovsky hostinec nejmenovanému měšťanu z
Hranic za 900 zlatých, desátek 10 zlatých a za husu na svátek Martina. V okolí hostince vznikla
osada „Hvězdné pole“ („ Sternfeld “)14. V roce 1784 měla osada pět domů z kamenného zdiva
12 Nový název hostince „Weise Stern W.H.” je uveden na mapovém listu Slezska č.25 - 1. vojenského mapování.
13 Převážně se jednalo o tak zvaný „Široký les“ („Breiter Wald“) a přilehlé louky a pole, které byly předmětem
sporu a byly později urovnány v opavských zemských deskách.
14 Název hostince i osady pravděpodobně souvisí se zářící hvězdnou oblohou nad osadou za jasných nocí. Tento úkaz
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Výřez z 1.vojenského mapvání Slezska z let 1784. Hostinec je zde označen „Weisser Stern W.H.“
www.oldmaps.geolab.cz
s popisnými čísly 1 až 5, v roce 1836 to už bylo domů sedm s popisnými čísly 1 až 7. Každý z nich
měl dřevěný přístavek, někdy i hospodářskou budovu. Domy byly postaveny podél cesty bez
příkopu, za domem byla pole a u lesa mokré louky. U domů byly zpravidla i zelinářské zahrádky.
Objekt s popisným číslem 1, se vzhledem ke svému poslání - hostince, svým územním uspořádáním
lišil od ostatních. Měl dvě, podél cesty rovnoběžně situované budovy z kamenného zdiva a mezi
nimi ovocný sad. V roce 1836 zde byla přistavěna dřevěná veranda a menší dřevěná hospodářská
je zohleďněn i v dnešním názvu osady - Hvězdová.
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Výřez z mapy Pohoře (fulneckého panství), 1778. V pravém dolním rohu je uveden detail hostince
na Bochetě se dvěma budovami. V blízkosti hostince nahoře je znázorněna stará cesta z Oder do
Jestřábí „Unsere Zips Weg“, www.archivnímapy.cuzk.cz
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Majitelé domů osady Sternfeld / Hvězdová
čp.
domu
r.1836
až 1929

čp.
domu
r.1946
až
1950

1

1

čp. / če.
domu od
r.1951

827 / 14

*)

M a j i t e lé
r.1836
1836
Baier
Franz

r.1889

d o m u Sternfeld / Hvězdová

r.1929

Walzel
Walzel
Ferdinand Alois

r.1946 až
1950**)
Walzel Alois /
Komunální
podnik Odry

1842
Benedikt
a
Theresie
Lipowsky
2

2

915 / 12 Pleban
Andreas

3

3

4

4. 5

5

6

6

7

914 / 10 Pleban
Josef
913 / 8 Walzel
Georg
912 / 6 Ulrich
Anton
911 / 4 Fischer
Georg

7

8

910 / 2

Schenk
Philipp

r.2014
dům v roce 2002 až 2004
zanikl. Majiteli byli v roce :
1956 rodina Kočendova, Odry
1991 Vítěslav Chovanec, Odry
2002 Ing.Jaroslav Smítal, Ostrava
***)

Teschner
Johann

Köhler
Ferdinand

Köhler
Ferdinand /
Köhler Marie
Beyer Josef Schwan
Schwan Alois /
Philomena Švihel Josef
Schenk
Fritsch
Gold Gustav /
Johann
Rudolf
Zemanová Marie
Ulrich
Gold Gustav Gold Gustav /
Viktor
Koláček Jindřich
Mück
Mück Josef Schenk Josef /
Wilhelm
Škabraha
Stanislav
Schenk
Schenk
Schenk August /
Augustin August
Dančák Jaroslav

Pelikán Lubomír
Čubová Marie
Zeman Josef a Anna
Koláček Jindřich a Mária
Ferenc Karl a Jarmila
Juřica Petr a Lenka

čp./ če. 827/14 bylo používáno do zániku objektu, **) uvedeni jsou původní majitelé / noví
uživatelé nebo národní správci, ***) majitelem parcel čp.2226 a čp.2227, na kterých stával výletní hostinec
Bocheta, byl v roce 2014 Mgr. Miroslav Grochol z Krmelína, U pískovny 649.

Legenda:

*)

budova. Mezi domy byla vodní plocha - jezírko nebo rybník. Obyvatelé osady - vlastníci domů
byli vedeni jako domkaři, mezi zaměstnáním obyvatel se vyskytovalo povolání hospodského,
pomocného učitele, tesaře, malíře, tkalce i kožešníka. Starší obyvatelé byli výměnkáři. Děti
docházely do školy v Tošovicích (Taschendorf) a domkaři z Hvězdové (Sternfeld) museli ročně
pokácet pro tošovickou školu určité množství dřeva. Doručování pošty do osady zajišťoval poštovní
úřad v Odrách. Z matrik obyvatel osady lze rovněž vysledovat, že první obyvatelé přicházeli do
Hvězdové převážně ze sousedních obcí Tošovic a Vítovky (Werdenberg) a tyto rodové vztahy
udržovali po celá staletí. Nejčastěji se vyskytovala příjmení Lipowsky, Baier, Walzel, Pleban,
Ulrych a Schenk. Od roku 1836 jsou majitelé domů osady Sternfeld / Hvězdová uvedeni v přiložené
tabulce. Většinou byli zatíženi závazky a dluhy, zajišťované převážně zástavním právem15.
15 Na příklad u hostince na Bochetě měla v roce 1841 manželka Franze Baiera - Elisabeth Lipowsky (Nemetschek)
zaregistrováno zástavní právo na výměnek a 2. manželka Benedikta Lipowského - Theresie Lipowsky (Wesselsky)
měla zaregistrovány sňatkové nároky podle manželské smlouvy . Benedikt Lipowsky byl v roce 1852 také
dlužníkem Eduarda Klemma z Oder a vdova Theresie Lipowsky dlužila do roku 1866 Leopoldovi Friedovi z Oder,
Andreasi Malcherovi z Tošovic a šafáři v Odrách Johannu Schindlerovi. Také první manželka dalšího majitele
Ferdinanda Walzela - Elisabeth Schindler měla zaregistrováno zástavní právo na věno a na výměnek.
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Mezi prvními hostinskými16 na Bochetě byli pravděpodobně na konci 18.století Joseph Schmied s
manželkou Viktorií a Joseph Scholz s manželkou Marií Clarou, kteří zde po sobě šenkovali až do
smrti Josepha Scholze. Nevíme odkud pocházeli, ani kdy do osady Sternfeld přišli. Do roku 1820 je
následoval Jakob Hirth s manželkou Annou Marínou. Jakob Hirth přežil manželku o 22 let a zemřel
v roce 1851 v neuvěřitelných 105-ti letech jako výměnkář v domě čp.1. Jejich původ rovněž
neznáme17. V letech 1820 až 1828 šenkuje v hostinci na Bochetě Georg Lipowsky, veterán-korporál
k.k. rakouskouherské armády v Alt-Ofen18 v Uhrách. S nim přišla i jeho snoubenka Elisabeth
Nemetschek, dcera panského hajného Wenzela Nemetscheka v Alt-Ofen. Nakrátko se usadili v
obci Jestřábí (Jastersdorf) v domě čp.22, kde spolu vstoupili v roce 1816 do stavu manželského. V
Jestřábí se jim také v roce 1819 narodila první dcera Elisabeth. V té době měl již Georg Lipowsky
čtyřletého, pravděpodobně nemanželského syna Benedikta. Dva roky po smrti manžela, 5. července
1830, se 33-letá vdova po Georgovi Lipowském vdává v oderském kostele sv. Bartoloměje za
Jména a pořadí hospodských v hostinci na Bochetě - dům čp.1, osada Sternfeld
poř.
č.:
1.
2.
3.
4.

hostinský

rok a místo
narození / úmrtí

Schmied Joseph
Scholz Joseph
Hirth Jakob
Lipowsky Georg

rodné (manželské)
jméno manželky
? / ?, Stenfeld
(Schmied) Viktoria
1749, ? / 1792, Sternfeld Mager Maria Clara
1746, ? / 1851, Sternfeld (Hirth) Anna Marina
1778, ? / 1828, Sternfeld Nemetschek Elisabeth

1791, Gross Petersdorf /
1845, Sternfeld
Benedikt 1816, ? / 1858, Sternfeld

5. Baier Franz
6. Lipowsky

Nemetschek Elisabeth
(vdova po L.Gg.)

1.Nemetschek Elisabeth
(vdova po B.Fr.)

2. Wesselsky Theresia
7. Münster Anton

1831, Tyrn / 1879, Fulnek

8. Walzel Ferdinand

1841,Taschendorf / 1905,
Sternfeld

Wesselsky Theresia
(vdova po L.Bn.)

1. Schindler Elisabeth
2. Ohneiser Marie

9. Walzel Alois

1873, Sternfeld / 1956,
Pleutersbach / Heideberk

Walzel Maria

rok a místo narození /
úmrtí
?
?
1765, ? / 1829, Sternfeld
1797, Pohlen, Böhmen /
1866, Sternfeld
1797, Pohlen, Böhmen /
1866, Sternfeld
1794, Pohlen, Böhmen /
1866, Sternfeld
1819, Werdenberg / 1899,
Fulnek
1819, Werdenberg / 1899,
Fulnek
1840,Taschendorf / 1886,
Sternfeld
1866,Taschendorf / 1900,
Sternfeld
1873,Taschendorf / 1928,
Sternfeld

Legenda: Sternfeld (Hvězdová), Taschendorf (Tošovice), Werdenberg (Vítovka), Gross Petersdorf
(Vražné), Tyrn (Děrné). Pohlen bylo bylo sídlo v Čechách u Českého Krumlova se 129 obyvateli.
39-ti letého Franze Baiera - syna sedláka z obce Dolní Vražné (Gross Petersdorf). Ten byl až do
roku 1845 majitelem hostince i hostinským na Bochetě, přičemž jeho manželka Elisabeth zde
obdržela doživotní výměnek. V roce 1842 se syn Georga Lipowského - Benedikt Lipowsky oženil
po prvé s Theresii Wesselsky, dcerou Johanna Wesselského z Vítovky (Werdenberg) a převzal po
Franzi Baierovi do roku 1854 jeho majetek i živnost. Po jeho smrti se Theresie roku 1855 ve svých
35-ti letech vdala po druhé, za 23-letého Antona Münstera, syna kováře v Děrném. V hostinci na
16 U Josepha Schmieda, Josepha Scholze, Jakoba Hirtha a Georga Lpowského nevíme, zda byli majiteli hostince.
17 Domníváme se, že mohli pocházet z Louček u Oder (Lautch), kde v té době žil rozvětvený rod Hirthů.
18 Alt-Ofen bylo královské město u Budapešti s 82 domy a 9150 obyvateli.
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Bochetě šenkoval až do roku 1866, kdy hostinec koupil19 nový majitel a hostinský Ferdinand
Walzel. Anton a Theresie Münsterovi přesídlili do Fulneku, kde Anton roku 1879 zemřel ve 48-mi
letech v domě čp.338 a Theresie o 20 let později, roku 1899 v domě čp.358. Ferdinand Walzel
hospodařil i šenkoval na Bochetě až do roku 1901, kdy po smrti své druhé ženy 20 Marie, rozené
Ohnhäuser, přenechal hospodaření svému synovi Aloisovi. Alois Walzelse před dvěma roky
oženil s Marii, dcerou statkáře Franze Walzela z Tošovic, když už spolu měli dvě dcery - Marii

Žádost Aloise Walzela na úřad oderského starosty o povolení
stavby hospodářských budov. Archiv stavebního úřadu Odry

19 Podle oderského archiváře Gerharda Joksche koupil Ferdinand Walzel hostinec za 3500 zlatých od
nejmenovaného muže ze Stachovic. Příslušnou kupní smlouvu jsme však neobjevili. Domníváme se, že prodávajícím
byli Anton a Theresie Münster.
20 První ženou Ferdinanda Walzela byla Elisabeth Schindler z Tošovic. Se druhou ženou měl dceru Marii (*1899).

Odry, květen 2015

Karel G o l d a Pavel K a š p a r st.

Osada Hvězdová u Oder ….

-10- z 19

Pro Poodří

Sternfeld, hostinec na Bochetě – 1912. Nahoře hostinec ze strany silnice Odry – Fulnek. Dole,
Alois Walzel se svými dětmi před verandou. Archiv Muzejního spolku Rolleder, v.o.s.
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(*1897) a Emmu (*1899) 21. S velkým elánem přistoupil k adaptaci hospodářskách budov. V roce
1902 zboural stávající chlévy včetně kůlny a podél hranice k Jestřabí postavil novou stavbu,
sestávající z komory, chléva pro krávy, komory na krmení, průjezdu a kůlny. Stavbu provedl z
pevného materiálu a střechu pokryl pálenými taškami. V roce 1909 ještě přistavěl na stodolu
přilehlou kůlnu na žentour, včetně mlatu a humna. S vypuknutím 1.světové války se podstatně
snížila návštěvnost hostince na Bochetě, což nám dokládá i průzkum oderského starosty Heinricha
Schenka v dubnu roku 1915 pro Okresní úřad v Opavě. Uvádí se v něm, že návštěvníci hostince
jsou převážně výletní víkendoví hosté z nedalekých Oder a Fulneku, kteří většinou konzumují jen
nápoje a chléb s máslem, po případě se salámem. Káva a čokoláda se pro nezájem hostů nepodávají.
Ubytování požadují jen cestující řemeslníci. Po skončení války nastává počátkem 20. let 20. století
oživení návštěvnosti hostince a Alois Walzel se rozhodl přilákat další návštěvníky vybudováním
nového tanečního sálu22 a odpočinkové zóny s jezírkem. Předkládá proto 9. října 1926 stavební plán
tanečního sálu, kladně posouzený oderským znalcem, stavitelem Rudolfem Lipowským.
Stavební komise města tyto plány schválila a Aloisi Walzelovi vydala stavební povolení. Ten
stavbu realizoval v průběhu příštího roku. Nevíme, zda se naplnily představy Aloise Walzela

Odrau - Sternfeld 1928. Taneční sál na Bochetě, pohled od silnice. Archiv Vládi Holase

21 Celkem měli sedm dětí. Následovaly tři dcery Anna (*1900 / †1917 ), Angela (*1902), Ida (*1906) a dva synové
Karl (*1903) a Alois (1904).
22 Taneční sál byl navržen z dřevěného materiálu se zastřešením lepenkou. Byl postaven na kamenné podsadě.
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Odrau - Sternfeld 1928.Taneční sál s jezírkem a letním posezením na nádvoří hostince. HB 1985

Odrau - Sternfeld, výletní areál na Bochetě – dobová pohlednice. V levém spodním rohu interiér
tanečního sálu, nad ním od silnice vstup do areálu. HB 1956
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na návštěvnost nového výletního místa, ale vzpomínky pamětníků dokládají hojnou účast hostů při
tanečních radovánkách o víkendech ve 30. letech 20. století , kde se staří i mladí scházeli k veselým
dostaveníčkům. Hlavně pro mladší generaci byla Bocheta místem setkávání obyvatel z Oder i
Fulneku, kdy z některých vznikla šťastná manželství. Vypovídá o tom i následující veršovaná
vzpomínka, uvedená pamětníkem v krajanském tisku23 v roce 1985:
Z Oder do Fulneku na kraji silnice
milá a stará Pocheta stála.
K vínu a tanci, v sobotu a neděli
muži i ženy zavítali sem.
K veselé hudbě z fulneckých končin
nejhezčí ženy přicházely a leckterý
oderský junák, jak proslýchá se,
tak k děvčeti z Fulneku dostal se.
Při tanci a hudbě nejeden své manželské štěstí zde našel
a dnes, po desetiletích manželství, říká Marie Franci:
„že jsme se naučili mít rádi na Pochetě při tanci ! “
Toto období bylo pro rodinu Aloise Walzela významné na rodinné události. V roce 1928 zemřela
manželka Aloise Walzela - Marie a později se osamostatnily jeho tři dcery 24, přičemž dvě odešly z
domova za svými manžely . Oba synové Karl a Alois s rodinou25, dcera Angela s manželem
Gustavem Hansem26 a nejmladší Ida dále hospodařili na Bochetě se svým otcem. V roce 1942
přestavují interiér hostince podle plánu oderského stavitele Ing. Emila Hradetze. Z nádvoří s
jezírkem měli samostatné vstupy do předsíně i do kuchyně. Z kuchyně byl pak přístup do předsíně i
do pokoje. Obytné prostory byly rozděleny na předpokoj, propojený již s uvedeným pokojem a na
dva obývací pokoje, přístupné z kuchyně. Bohužel si upravený domov příliš neužili, v roce 1946
byli vysídleni do Německa.
Hostinec na Bochetě tak dostává nového majitele a správce - město Odry, zastoupené městským
Komunálním podnikem. Tato nemovitost byla pronajímána fyzyckým osobám a spolkům 27. Na
příklad, podle zápisu rady MNV Odry ze dne 17.7.1950, byla schválena smlouva o pronájmu
ostravskému „ Divadlu mladých“ na 99 let s ročním nájmem 3 620 Kčs. Smlouva byla zřejmě v
roce 1956 zrušena, protože hostinec koupila rodina Kočendova. Ta se v letech 1962 až 1968
potýkala se škodami z opakovanách záplav, jako bylo proboření sklepa, zničení podlah v
místnostech a promočení vnějších i vnitřních domovních zdí. Záplavy byly způsobeny
nedostatačnou hloubkou silničního příkopu a řízení se Správou okresních silnic nevedlo k nápravě.
Proto roku 19xx Kočendovi prodali objekt Vítěslavovi a Vlastě Chovancovým, kteří v roce 1991
podali žádost na přestavbu výletního hostince na bytovou jednotku o velikosti 1 + 4, včetně
vybudování nové studny. Ještě v září téhož roku jim bylo vydáno stavbní povolení. Avšak na
přestavbě hostince od roku 1998 nepokračovali z důvodu zcizení střešních tašek a probíhajícího
soudního řízení , naopak začali provádět bez povolení demolici stavby. Stavba nebyla podle
23 Volný překlad veršovaných vzpomínek z časopisu Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung, 1985 / str. 118.
24 Marie se provdala za Josefa Schwana z Fulneku, Emma se provdala za Leopolda Münstra z Pohoře a Angela za
Johanna Hanse ze Suchdolu.
25 Manželka Charlotte (*1916) a dcery Gerda (*1942) a Christe (*1944).
26 Měli spolu dceru Gretu (*1933).
27 Ještě do roku 1950 byl hostinec s tanečním sálem v částečném provozu, později „zmizel“ – zřejmě byl rozebrán
jako stavební materiál a palivové dřevo.
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Stavební plán přestavby interiéru hostince na Bochetě v roce 1942. Archiv
stavebního odboru MÚ Odry

Odry, osada Hvězdová 1956. Výletní hostinec na Bochetě. Archiv Květoslava
Wiltsche
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Odry, osada Hvězdová 2000. Rozvaliny výletního hostince, pohled z nádvoří areálu. Archiv
Muzejního spolku Rolleder, v.o.s.

Odry, osada Hvězdová 2000. Rozvaliny výletního hostince, pohled od silnice. Archiv
Muzejního spolku Rolleder, v.o.s.
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Odry, osada Hvězdová 2000. Rozvaliny tanečního sálu a fontány. Archiv Muzejního spolku
Rolleder, v.o.s.
vydaného stavebního povolení realizována a do roku 2002 se úplně rozpadla. Vlivem přírodních
podmínek a rozebráním zbylého stavebního materiálu neznámými pachateli byl hostinec na Bochetě
srovnán téměř se zemí a tedy nebylo už nutné vydávat příkaz poslednímu majiteli – Ing.Smítalovi k
odstranění stavby. A tak hostinec na Bochetě – svědek radostné i pohnuté 250-ti leté historie,
zakončil své bytí tímto nezáviděhodným způsobem. Dnes, při návštěvě jeho rozvalin, se může
návštěvník jen obdivovat bujaré přírodě a s nostalgií si představit zamilované dvojice tančící při
melodii hracího automatu na parketu bývalého tanečního sálu.
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Odry, osada Hvězdová 2008. Rozvaliny budovy hostince. Foto Ing.Petr Lelek

Odry, osada Hvězdová 2015. Zbytek základů tanečního sálu. Foto Jiří Kucharz
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Odry, osada Hvězdová 2015. Schody do tanečního sálu. Foto Jiří Kucharz

Odry, Osada Hvězdová 2015. Torzo fontány. Foto Jiří Kucharz
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