
Melč - fara a kostel  několik historických dat 

1672 V děkanátní farní kronice v Bílovci je zmínka o dřevěné kapli, která byla 
postavena melčským sedlákem v údolí  Melčského potoka pod Melčí, před 
Talhofem, u tzv. Holubkova.mlýna. 

1784 Začala lokální duchovní správa v Melči. K Melči byly přifařeny Domoradovice, 
Lipina a Horní Zálužná. Vzpomíná se kaple se hřbitovem “na Holubku”, pod 
dnešní obci, ve směru na Talhof (osada Na Potoku). V souvislosti s osadou 
Lipinou a pomníkem, který se připomíná v místě, kde původní osada stála do 
třicetileté války, lze předpokládat, že i dnešní obec Melč byla před touto válkou v 
místech tzv. Holubkova mlýna. Další fary vznikly v Čermné, ve Velkém Klokočově 
spolu s Malým Klokočovem, 

1785 Staré Těchanovice, Nové Těchanovice a Lhotka (Nitschenau)  vytvořily novou 
farnost Nové Těchanovice, pod kterou spadala take osada Zálužné, včetně Horní 
Zálužné.  

1789 Vzpomíná se založení osady Hertmanice Janem Erdmannem, hrabětem z 
Tenczina, dnes, po sloučení s Horním Zálužným nazvané Nové Zálužné. 

1804 Melčská farnost byla vyčleněna z radkovské farnosti, vzniklo zde místní 
kaplanství. 

1841  Po smrti Ferdinanda hraběte Arz zdědily panství jeho děti – dcery Karolína a 
Ida a syn Roderich. Vzpomíná se, že na počest narození syna Rodericha,  nechal 
Ferdinand hrabě z Arz, postavit roku 1835 dnešní Roderikovu kapli, stojící pod 
parkovištěm před hradem. 

1.pol.19.stol. V Melči postavena socha sv. Jana Nepomuckého. 
1845 V Domoradovicích byla postavena dnešní kaple sv. Barbory (Domoradovice 

patřily k farnosti Melč). 
1850 Vedle zámku v Melči byla postavena nová farní budova (dnes budova již nestojí, 

ale zeď oplocení u zámku, směrem k dnešní budově fary prozrazuje, že v 
minulosti byla součásti této stavby – zbytky oken jsou dodnes zřetelné).  

1875 Uvádí se jako rok, kdy byl starý kostelík u Holubkova mlýna zbořen. 
1875 Pro havarijní stav věže kostela v Melči (kostel byl tehdy jako původní zámecká 

kaple, součástí melčského zámku) z ní byly byly sneseny zvony a začalo se 
uvažovat o výstavbě nové, samostatné věže, zvonice, stojící mimo zámeckou 
budovu. 

1876 Ukázalo se však, že i strop kůru tehdejšího kostela v Melči je v havarijním stavu a 
začala jednání, zda opravovat nebo stavět nový kostel. 

1877 Rozpadla se stará socha sv. Jana Nepomuckého a manželka majitele statku a 
patrona kostela, Felixe barona Skrbenského nechala o dva roky později, v roce 
1879 zhotovit novou sochu z pískovce.  

31.3.1885 Bylo předběžně rozhodnuto o výstavbě nové kostelní věže v Melči, ale spory s 
baronem Skrbenským, majitelem statku, znovu způsobily odklad stavby. 

1885 Statek Melč od Skrbenských kolupil opavský stavitel Augustin Bartel. Ani změna 
majitele se však neprojevila v pokroku při jednání o stavbě nové kostelní věže u 
melčského zámku. 

1888 Novým patronem obce a kostela v Melči se stal Kamillo hrabě Razumovsky, 
bývalý c.k.okresní hejtman ve Šternberku, který už v roce 1884 koupil zámek a 
panství Horní Vikštejn a stal se rovněž patronem radkovského kostela.  

1888 V tomto roce koupil Kamillo hrabě Razumovsky take statek a zámek v Melči. 
Započal jednání o stavbě kostelní věže v Melči. Dal již nalámat kámen a přivézt jej 
před zámek. Po konzultacích se znalci však přistoupil na jejich připomínky, že 



stávající kostel je již příliš malý a stavebně velmi sešlý. Navezený kámen byl poté 
použit na oplocení zámku a zámeckého parku.  

4.8.1889 Položen základní kámen nového kostela v Melči. 
21.8.1890 Byl vysvěcen nový kostel sv. Antonína Paduánského v Melči. Postaven byl 

Antonem Czimerem podle plánů Augusta Bartela a opavského architekta Josefa 
Maria Olbricha (jednoho ze zakladatelů stavebního slohu secese). 

15.9.1895 V Melči byla za finančního příspěvku hraběte Razumovského postavena nová 
škola v místě bývalého obecního rybníka v centru obce (budova školy ještě, jako 
tzv. stará nebo dolní škola slouží i dnes). 

31.12.1900 Při sčítání obyvatel byly k tomuto datu zveřejněny následující počty:  Melč 997, 
Domoradovice 325, Lipina 162, Lhotka 247, Horní Zálužná (bez Hertmanic)42 
obyvatel. 

1902 Byla na náklady Kamilla, hraběte Razumovského postavena kaple ve Filipovicích.  
1907 Obec Melč oslavila 25.výročí svatby vysokorodého patrona Kamilla hraběte 

Razumovského a jeho choti Marie, rozené Wiener von Welten. Při této oslavě 
darovali Razumovští farníkům stavební dluh kostela v obnosu 9400 Kč. I když 
počátky pobytu Razumovských na Opavsku jsou spojovány se zámkem Horní 
Vikštejn, v této době byl hlavním sídlem rodu již zámek v Melči.  

před r. 1912  zanikl zdejší pivovar, který od třicetileté války býval v domě č.p.  2 za zámkem, 
v zatáčce silnice, vedoucí ve směru k Radkovu  

28.3.1915 V první světové válce zemřel „hrdinnou smrti“ nejstarší syn Razumovských 
Leon. Po měsíci byly jeho ostatky převezeny a uloženy v kapli pod oltářem 
nového kostela v Dolních Životicích. Vlevo od schodiště do kaple je umístěna 
deska s německým textem, který v českém překladu zní: Zde odpočívá v pokoji 
LEO HRABĚ RAZUMOVSKY nar. v Halle an der Saale dne 22.února 1888, 
doktor práv, úředník místodržitelství, poručík 9.dragounského pluku 
Arcivévody Albrechta, nositele válečného zaslužného kříže, 3 válečných 
vyznamenání a válečného pamětního kříže z r. 1913. Zemřel hrdinnou smrti za 
vlast dne 28. března 1915 (Květná neděle) na Velkém Prilohu v Karpatech, 
provizorně pohřben na místním hřbitově v Kurimi, sem byl převezen a pohřben 
28.dubna 1915. 

15.2.1921 Na celém území Československé republiky bylo provedeno první sčítání obyvatel 
ČSR. V Melči 178 domovních čísel a 845 obyvatel, v Domoradovicích 49/332, v 
Lipině 31/161, ve Lhotce 65/247 a v Horním Zálužném 6/35. 

1.6.1924 Požehnán nový válečný pomník v Melči, zhotovený kamenickým mistrem 
Josefem Obethem z Velké Kraše u Vidnavy. Pomník stojí na křižovatce u kostela a 
zpodobňuje umírajícího vojína. Desky se jmény padlých Melečských občanů byly 
po druhé světové válce zničena. Protože jména byla německá. Třeba Jaschek, 
Suchanek nebo Czermin. 

1926 - 1927 Za pozemkové reformy vlastnili Razumovští 1781 ha, zbytkové statky Horní 
Vikštejn, Vendelín, lihovar Horní Vikštejn, mlýny v Moravici a Melči, továrnu na 
dřevinu a lepenku v Annenském údolí, zřícen. hradu Vikštejna (vzpomíná se 
stavební zabezpečení hradu a vážný úraz, který práce přerušil), zbytkový statek 
Melč, lesní hospodářství. Vzpomíná se i pěstování  dřevin, jejichž dřevo mělo být 
použito na výrobu tužek (v lesních parcelách za osadou Vendelín a Polomec 
/Javoří/ nad Melečským potokem rostou dodnes očíslované thuje).    

9.10.1938 Území bývalého vikštejnského panství bylo obsazeno nacistickou německou 
armádou. V zámku, zkonfiskovaném hrabatům Razumovským německými 
nacisty byly ubikace ženského tábora pracovní služby  (Arbeitsdienstlager), jehož 
Arbeitsmaiden (dívky určené na práci) pracovaly pro místní sedláky.  
Z Výstřelova velkostatku (dnes jatka) vznikl Staatsgut – státní statek, jenž je také 



zaměstnával. Mezi válkami nově postavená matiční česká menšinová Masarykova 
škola byla přeměněna na školu pro vedoucí oddílů Hitlerjugend (HJ-
Führerschule).  
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