Kravaře pro milovníky

historie a umění
Zámecké muzeum Kravaře:
Expozice muzea je tvořena ze dvou částí. Začátek prohlídkové trasy seznamuje
s životem obyvatel Kravař v 19. století. V dalších sálech navozuje zámecká expozice
barokní atmosféru života Eichendorffů na zámku v 18. století. Součástí prohlídky
je také návštěva zámecké kaple s jedinečnou freskou F. Ř. I. Ecksteina. Každoročně
doplňují expozici doprovodné tématické výstavy.
Kontakt: Zámecké muzeum Kravaře, Alejní 24, 747 21 Kravaře.
Tel.: + 420 553 671 201, e-mail: muzeum@kravare.cz.
Otevírací doba zámku: duben – říjen: So – Ne 10:00 – 11:00; 13:00 – 16:00 hod.
květen – září: denně mimo pondělí, 9:00 – 11:00, 13:00 – 16:00 hod.
Kostel sv. Bartoloměje: Přirozenou dominantu Kravař tvoří ucelený komplex
kostela sv. Bartoloměje, farního úřadu a kláštera řádových sester Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova (momentálně sídlo MěÚ Kravaře), který je dílem místního stavitele
Josefa Seyfrieda. Kostel sv. Bartoloměje má soudobé vybavení i nástěnné malby. Byl
vybudován na místě bývalého kostela v roce 1896 a byl přistavěn k bílé renesanční věži
pocházející z 1. třetiny 15. století.

Zámek: Právem se řadí mezi nejvýznamnější barokní stavby ve Slezsku. Svou nynější
vrcholně barokní podobu získal v letech 1721 - 1728. O přestavbu se zasloužili
Eichendorffové, kteří vlastnili panství v letech 1636 - 1782.
Zámek Kravaře je víceúčelové zařízení, kde se odehrávají kulturní a společenské akce
města. Na zámku v Kravařích můžete mít církevní obřad v zámecké kapli nebo civilní
sňatek v Rytířském sále či v zámeckém parku. Na zámku sídlí zámecká restaurace,
kterou provozuje soukromý nájemce.
Kontakt: Zámek Kravaře, Alejní 24, 747 21 Kravaře. Tel.: + 420 553 671 201,
e-mail: zamek@kravare.cz, www.kravare.cz

Zámecký park: Zámek obklopuje anglický park o rozloze 22 ha s rybníky, potůčky
a romantickými průhledy na zámeckou budovu. Založen byl na místě původního
lužního lesa již v době barokní přestavby v 18. stol. Roste zde téměř 100 forem dřevin
a keřů, z nichž některé vzácné exempláře dosahují stáří přes 200 let. Mezi nimi vyniká
dnes již jen torzo mohutného ořešáku černého, který jistě pamatuje vznik parku. Váže
se k němu pověst, že pod ním plakala samotná Marie Terezie, když roku 1742 prohrála
ve válce s Pruskem značnou část Slezska včetně Hlučínska.

Kaple sv. Floriána: Kaplička má čtvercový
půdorys, její průčelí zdobí dva antické sloupky
s hlavami andílků, ve štítě je umístěn výklenek
se soškou sv. Floriána (ve Slezsku velmi
oblíbeného patrona
hasičů) a letopočet
1772. Kaple je
pěkným dokladem
slezského baroka.

Kaple sv. Michala: Je drobná zlidovělá církevní
stavba postavená roku 1822. Kulturní památkou
se stala v roce 1963. Je zajímavá díky své vysoké
šestihranné věžičce a patří rovněž k významným
kulturním památkách ve městě.
www.kravare.cz

www.i-kravare.info

RATIBOŘ pro milovníky

historie a umění

Muzeum v Ratiboři
Kontakt: ul. Rzeźnicza 15, 47-400 Racibórz;
tel./fax: +48 32 415 49 01;
e-mail: muzeum_raciborz@interia.pl,
www.muzeum.raciborz.pl

Vystavené exponáty pocházejí z dob pravěku.
Památky Ratiboře
Pokud navštívíte Ratiboř, doporučujeme
Vám zastavit se v Ratibořském Informačním Centru, kde naleznete všechny nezbytné
informace o městě a jeho okolí.
Kontakt: ul. Długa 2, 47-400 Racibórz; tel.: +48 32 415 72 39;
e-mail: imprezy@rck.com.pl, www.rck.com.pl

Kostel Ducha svatého
Vysvěcený v roce 1334, bývalý klášterní
kostel sester dominikánek. V současnosti
je jednou ze dvou budov s expozicí
ratibořského muzea. BěhemVašeho pobytu
v Ratiboři máte možnost prohlédnout si
stálé či jen dočasné výstavy. Mezi stálé
expozice patří mj.:

Zámek Piastů
Postavený v letech 1281-1287 knížetem
Přemyslavem. Zvláštní pozornost přitahuje
kaple sv. Tomáše Kantaurijského zvaná
„perlou hornoslezské gotiky“ a také pivovar,
který se nachází v těsné blízkosti zámku
a jeho vznik je datován na rok 1567. Objekt
je v rekonstrukci (ul. Zamkowa).
Vězeňská věž
Nazývaná také „městská bašta“. Její vznik se datuje do roku 1574.
Je prvkem městského opevnění. Nedaleko – na ulici Węglowa
(Uhelná) bydlel sám městský ratibořský kat. Nejméně dvě pokolení
rodiny Wilderů tuto profesi v Ratiboři vykonávaly. Nutno
připomenout, že kat byl povoláním řemeslník, který
měl také vlastní cech (ul. Basztowa).

„V domě Osirise“
Výstava imitující pohřební komoru
prezentuje soubor pamětihodností ze
starověkého Egypta. Hlavním prvkem
výstavy je mumifikované tělo Egypťanky
Dzet-Amonetius-anch.

Kostel sv. Jakuba
Jediná památka na dominikánský klášter
postavený na počátku XIV. století. Na pravé
straně vedle hlavního vchodu se nachází
plastika sv. Jana Nepomuckého z roku
1729 a uvnitř mj. kaple s rodovou kryptou
hrabat von Gaschin (Náměstí).

„Stará zubařská technika“
Výstava prezentuje předměty, které
se používaly ve stomatol ogii
a dentální technice (XIX. a XX. stol.),
jež nashromáždili sběratelé Kazimierz
a Wojciech Sterańczakovi.

„Obřadní rok na Horní Odře“
Výstava prezentuje některé z pravidelných
obřadů a k vidění jsou zde také speciální
nástroje a rekvizity, které se k nim používaly.
„Po stopách pračlověka“

Budova Vyššího zemského
soudu pro Horní Slezsko
Pozdně klasicistní objekt postavený
podle plánů Krause slavným architektem
Karlem Friedrichem Schinklem v roce
1826. Dodnes slouží justici (ul. Nowa).

Kostel Nanebevzetí
nejsvatější Panny Marie
Postavený pravděpodobně v roce 1205, dnes zděný
v gotickém stylu. V interiéru přitahuje pozornost
barokní hlavní oltář z dílny Salomona Steinhoffa
z 2. poloviny XVII. století (ul. Mickiewicza).
Kostel Matky Boží
První dřevěný kostel byl postaven v roce 1432,
v současnosti je zděný v barokním stylu a byl vybudován
v roce 1727. Podle legend docházelo před obrazem
Matky Boží k zázračným uzdravením. Dodnes
navštěvují toto místo zástupy poutníků
s cílem zlepšení zdraví (ul. Jana Pavla II.).
Sloup Matky Boží
Pozdně barokní sloup
postavený v letech
1725 – 1727 Janem
Melchiorem Oesterreichem. Zakončení sloupu tvoří socha
Matky Boží neposkvrněného početí, na podstavcích v rozích
se nacházejí tři orodovníci: sv. Florián, sv. Sebastián,
sv. Marcel. Podle legendy by přesunutí podstavce
nebo kopání v jeho okolí způsobili potopu města.
Nutno připomenout, že během archeologických prací
prováděných v roce 1997 na ploše náměstí
Ratiboře došlo k jedné z největších povodní
v historii (Náměstí).
Budova bývalé továrny
na čokoládu Sobtzicka z roku 1912
Výrobky Sobtzicka byly tak výborné, že Felix Sobtzick
– zakladatel firmy, získal od krále Fridricha Wilhelma
IV. Stříbrné pouzdro a František Sobtzick (potomek)
byl v roce 1882 jmenován královským dodavatelem
na dvoře císaře Wilhelma I. V současnosti v budově
sídlí Městský úřad (ul. St. Batorego).
Materiál byl připraven na základě publikace P. Newerli
„Dějiny Ratiboře a jeho městských částí“.

