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MĚSTO A ADRESA

Bruntál, Zámecké náměstí 1/7

NÁZEV PAMÁTKY

Zámek Bruntál

VE DNECH EHD OTEVŘENA

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

POPIS PAMÁTKY
Areál zámku v Bruntále - zámek a park se sallou terrenou a kamennými
plastikami. Gotická tvrz byla přestavěna v renesanční zámek, upraven do
barokní podoby. Interiéry zdobené štukami a nástěnnými malbami jsou
zařízené původním mobiliárem. Je sídlem regionálního muzea. Má i muzejní
expozice.

08.09.2012-09.09.2012 11.00 - 16.00 hod.
Bílovec, Zámecká 660

Zámek v Bílovci

15.09.2012-16.09.2012 11.00 - 16.00 hod.

Renesanční zámek z konce 16. století, přestavěný v 18. století.

Bazilika Minor Navštívení Panny
Frýdek-Místek, Mariánské náměstí Marie

09.09.2012 13.30 - 17.00 hod.

Barokní dvouvěžová jednolodní architektura z let 1740-77, postavená podle
plánů Bartoloměje Wittnera. Výrazná městská dominanta.

Frýdek-Místek, Husova ul.

09.09.2012 13.30 - 17.00 hod.

Evangelický kostel postaven v novogotickém slohu mezi lety 1910-11.

Evangelický kostel

Frýdek-Místek, Zámecké náměstí
1264

Frýdecký zámek

09.09.2012 13.30 - 17.00 hod.

Frýdek-Místek,

Kaple Svatého kříže

09.09.2012 13.30 - 17.00 hod.

Frýdek-Místek, Farní náměstí

Kostel sv. Jakuba

09.09.2012 13.30 - 17.00 hod.

Frýdek-Místek, Farní ul.

Kostel sv. Jana Křtitele

09.09.2012 13.30 - 17.00 hod.

Frýdek-Místek, Československé
armády

Kostel sv. Jana a Pavla

09.09.2012 13.30 - 17.00 hod.

Frýdek-Místek, Těšínská ul.

Kostel sv. Jošta

09.09.2012 13.30 - 17.00 hod.
14.10.2012 15.00 - 18.00 hod.

Fulnek, Kostelní

Chrám Nejsvětější Trojice

15.10.2012 14.00 - 15.00 hod.

Doklad feudálního sídla s částečně dochovanou půdorysnou dispozicí
gotického hradu z poloviny 14. století.
Kaple vybudována v roce 1834, v r. 1840 zhotovena poblíž kamenná studna
s vodou dodnes vyhledávanou pro svou "zázračnou moc".
Nejstarší místecký kostel, zmiňovaný již ve 13. století. Jednolodní
architektura s gotickým presbytářem a renesanční lodí, upravená v roce
1889. Věž z let 1683-1724 tvoří závažnou městskou dominantu.
Významný doklad trojlodní basilikální architektury s hvězdicovými klenbami
v bočních lodích. Jádro stavby ze 2. třetiny 14. století. Úpravy po požáru v
roce 1650 a 1875.
Velmi významná jednolodní rokoková sakrální stavba z let 1763-69,
zaujímající prvořadé místo v architektonické tvorbě tohoto období v celé
oblasti Slezska.
Pozdně renesanční kultovní architektura s dřevěnou věží a šindelem krytou
střechou. V oblasti ojedinělá kombinace zděné a dřevěné stavby zlidovělého
charakteru.
Chrám Nejsvětější Trojice byl vybudován mezi lety 1750 - 1761 na místě
gotického kostela. Řadí se k nejvýznamnějším barokním stavbám
severovýchodní Moravy. Stavitelem byl Mikuláš Thalherr.
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15.09.2012 9.00 - 9.30 hod.

Hranolová, původně strážní věž, součást městské fortifikace, později
upravena jako zvonice při chrámu Nejsvětější Trojice. Dne 14. a 15. září bude
zpřístupněna v rámci komentované prohlídky.

28.06.2012-31.05.2013

"Člověče, zastav se ...", městská naučná stezka byla instalována občanským
sdružením Comenius Fulnek v roce 2009 za finančního přispění Nadace OKD,
města Fulneku a dalších sponzorů. Na 13 tabulích informuje o historii,
památkách a významných osobnostech Fulnecka.

14.09.2012 16.00 - 16.30 hod.
Fulnek, Zámecký vrch

Zvonice, tzv. Černá věž

Fulnek,

Naučná stezka

Fulnek, Sborová 80

Bratrský sbor vznikl ve Fulneku v r. 1530. Dnešní podoba je výsledkem
14.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - mnoha stavebních úprav. V letech 1618 - 1621 byl správcem místního sboru
Památník Jana Amose Komenského 16.00 hod.
Jan Amos Komenský.
14.09.2012 11.00 - 12.00 hod.

Fulnek, nám. Komenského 11, 12,
13
Radniční věž

Fulnek, Kapucínská

Fulnek, Kapucínská

Fulnek - Jerlochovice,

15.09.2012 13.00 - a 14.00 - hod.

Radnice byla vybudována roku 1610 za finační podpory Jana Skrbenského z
Hříště. V průběhu staletí několikrát vyhořela a byla obnovována. Po požáru v
roce 1945 zůstala stát z celé stavby pouze věž, v jejímž interiéru se
dochovaly valbové klenby s výsečemi, v přízemí s renesančním štukovým
dekorem.

14.09.2012-15.09.2012 10.00 - 12.00 a 14.00 Raně barokní kaple z r. 1632 je umístěna ve středu hřbitova ze 17. století.
16.00 hod.
Čtyřlistý půdorys hřbitova vymezovala ohradní zeď z lomového kamene, v
Kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána ve
rozích stály 4 kaple z nichž se dochovala pouze jedna. Barokní kaple v
Fulneku
současnosti slouží k prezentaci výstav a k hudebním podukcím.
16.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Kostel sv. Josefa

Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Jerlochovice

V druhé polovině 17. st. majitel panství Jan Fr. Bruntálský z Vrbna povolává v
rámci rekatolizace kapucíny. Kostel byl v r. 1683 vysvěcen. Po roce 1951
14.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - dochází k devastaci objektu, v r. 2006 je dokončena rekonstrukce a kostel je
otevřen veřejnosti.
16.00 hod.

14.09.2012-16.09.2012 15.00 - 17.00 hod.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí na vyvýšeném místě nad vesnicí
Jerlochovice, obklopuje ho už odedávna malý hřbitov, obehnaný ohradní zdí.
Současný architektonický vzhled kostela je dán spolupůsobením několika
uměleckých slohů od gotiky až po historismus 19. st.
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Hradec nad Moravicí, Městečko 2

Jiříkov - Sovinec, 58

Státní zámek Hradec nad Moravicí 09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Původně slovanské hradiště, přestavěné na knížecí a poté královský hrad,
útočiště vdovy Kunhuty. V polovině 17. století byl přebudován na renesanční
zámek zvelebovaný posléze v duchu empíru, poslední přestavby a úpravy
proběhly v duchu novogotiky. Zámek je obklopen přírodně-krajinářským
parkem.

Hrad Sovinec

Hrad byl založen po roce 1329, v 16. století rozšiřován, v letech 1627 - 1643
mohutně opevněn. Po 2. světové válce vyhořel. Na hradě se konají
pravidelně kulturní akce a netradiční prohlídky. Hrad je ve správě Muzea v
Bruntále.

08.08.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Karlovice ve Slezsku, 146

Kosárna v Karlovicích

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Karviná, Masarykovo náměstí 1

Zámek Fryštát s vedlejší budovou
Lottyhaus

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Areál ze 17.století se skládá ze zděného a hrázděného objektu kosárny,
stodoly se špýcharem a zděného chléva. Od roku 1974 je areál ve správě
Muzea v Bruntále a prezentuje se jako muzeum venkovského bydlení a
lesnictví.
Zámek Fryštát-empírový zámek Larisch-Mönnichů, původně gotický hrad ze
14. st. V hlavní a vedlejší zámecké budově Lottyhaus je expozice
šlechtického a měšťanského bydlení a uměleckohistorických sbírek ze 16. až
20. st. V přízemí Lottyhausu je umístěna expozice „České umění 19. století“
ze sbírek NG.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Radnice s renesanční věží z konce 16. století s původními renesančními
sklepy a zbytkem řetězu veřejného pranýře ze 16. století. V radnici je
umístěn původní barokní zvon z 1. pol. 17. století a plátované železné dveře
ze 17 století.

Karviná, Fryštátská 72/1

Radnice s renesanční věží

08.09.2012 11.00 - 16.00 hod.
Karviná, Pivovarská 1/2

Kostel Povýšení sv. Kříže

09.09.2012 12.00 - 16.00 hod.
08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Karviná, Karla Sliwky

Kostel sv. Marka

09.09.2012 11.00 - 16.00 hod.

Farní kostel Povýšení sv. Kříže - nejstarší stavební památka regionu
pocházející z gotického období se zbytky gotických kleneb, s Moravskou
kaplí z roku 1611. Interiérová výzdoba kostela pochází z počátku 19. století.
Filiální kostel sv. Marka - klasicistní stavba z roku 1774 bez pozdějších
stavebních úprav. V interiéru náhrobek majitelky Fryštátu hraběnky Benigny
Haugwitzové ze 17. století.
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Nový Jičín, ul. 28. října

Nový Jičín, Žerotínova ul.

Nový Jičín, Janáčkovy sady

Zámek

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nejsvětější Trojice

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Původně městský hrad byl založen mezi léty 1370-1380 v souvislosti s
budováním hrad. systému za vlády pánů z Kravař.První písemná zmínka o
hradu pochází z doby vlády pánů z Cimburka(1465).Na počátku 16. stol.
provedli páni ze Žerotína rozsáhlou rekonstrukci areálu do podoby
renesančního zámku kastelového typu. Po odprodeji panství Janem ze
Žerotína v r.1558 se do zámku přestěhovalo sídlo radnice(1593). Od r.1625
zde bylo sídlo hejtmana a správy jezuitského panství. Po zrušení řádu se
zámek v r.1781 stává majetkem Tereziánské akademie ve Vídeňském Novém
městě. Dnes je sídlem Muzea Novojičínska.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Barokní stavba farního chrámu byla postavena v letech 1729-1732 na místě
strženého staršího gotického kostela.Unikátní interiérová výzdoba poloviny
18.stol. je dílem, na kterém se podíleli malíři Eliáš František Herbert a Jan Jiří
Fröml, sochařské práce jsou prací Ondřeje Zahnera a Jana Kammereita.
Klasicistní varhany pochází z dílny frýdeckého varhanáře Františka
Horčičky(1745-1800).Stavba kostelní věže byla zahájena r.1587 a dokončena
r.1618.Velký požár v r.1844 zapříčinil její rekonstrukci podle plánů
novojičínského stavitele Ignáce Klosse(1805-1881), díky kterému získala
dnešní výšku 66 m.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Založení filiálního kostela Nejsvětější Trojice se datuje mezi polovinou 15.
stol. a r.1510, kdy byla dokončena stavba předsíně kostelní věže. V průběhu
16. stol. byla stavba využívána českou utrakvistickou menšinou, která dala
místu starší název „moravský kostelík“. Koncem 16. stol. se stal pevnou
základnou českých bratří a až do r.1624 zde byly bohoslužby prováděny v
českém jazyce. Následná správa jezuitské vrchnosti zanechala své stopy
nejen v r.1657 dokončené věži, ale také v interiérovém vybavení.Do r.1879
sloužilo prostranství u kostela jako pohřebiště. Posléze bylo upraveno na
park.
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Měšťanský dům č.p. 32, zv. Stará
Nový Jičín, Masarykovo náměstí 32 pošta

Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1

Nový Jičín, Revoluční 961

Nový Jičín, ul. Gen. Hlaďo

Radnice

Vila Hugo Hückela

Bašta městského opevnění

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Dům purkmistra a měšťana Ondřeje Řepy z Greiffensdorffu byl vystavěn roku
1563 jako dvoupatrová rezidence ve stylu toskánské renesance s arkádovými
lodžiemi předsunutými před domovní frontu. V roce 1755 se dům dostal do
majetku rodiny Kattauerů, roku 1787 zde byla zřízena dědičná pošta. Na své
poslední cestě zpět do Petrohradu v domě přenocoval ruský vojevůdce
generál Suvorov (1800), v době napoleonských válek poctil majitele domu
svou návštěvou ruský car Alexandr I. (1813). Dědičná pošta byla ve druhé
polovině 19. století zrušena. Památkou na ni zůstalo domu přízvisko „Stará
pošta“.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Symbol městských svobod a práv byl potvrzen r.1501 v listině pánů ze
Žerotína. Svobodný dům na náměstí opustili konšelé s purkmistrem r.1593,
kdy byla radnice přestěhována do objektu novojičínského zámku. Po
ukončení třicetileté války darovala r.1659 jezuitská vrchnost tento dům
představitelům města k opětovnému zřízení radnice. V r.1661 byl vysvěcen
základní kámen a radnice zde od té doby sídlí dodnes. Roku 1861 dostal
objekt novogotickou podobu od místního stavitele Tomáše Chytila. Poslední
radikální rekonstrukce provedená staviteli Richardem a Hugo Blumem se
váže k letům 1929-1930.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Vila továrníka Hugo Hückla je typickým představitelem architektury
pozdního historismu, který se do Nového Jičína šířil z Anglie prostřednictvím
Vídně. Projekt stavební firmy H. Czeike & B. Wondra z roku 1898 názorně
představuje posun od zámeckého stylu k modernímu sídlu bohaté
podnikatelské elity. Dům byl původně zbudován pro čtyři domácnosti, kde
bydlela majitelova rodina a zaměstnanci.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Hradební systém města Nového Jičína byl ve středověku složen z několika
pevnostních prvků. Na východní straně města při vodním příkopu byly
zbudovány celkem tři bašty. Do dnešních dnů se zachovala pouze jediná na
otevřeném jihovýchodním nároží hradeb. Tato šestiboká bašta byla
nazývána farská nebo dělová. Vystavěna byla v r. 1613, jak o tom svědčí
pamětní deska se znakem města. Ta je dnes umístěna ve vstupní hale
radnice. Farská bašta se stala jedním z pilířů obrany, když v r. 1621 se u
Nového Jičína odehrála bitva mezi vojsky Jana Jiřího Krnovského a vojáky ve
službách španělského krále.
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Měšťanský dům č.p. 45, zv.
Nový Jičín, Masarykovo náměstí 45 Laudonův

Opava, Beethovenova 235

Opava, Ostrožná 236

Opava, Sněmovní 2

Opava, ul. Otická

Opava, Komenského 419

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Měšťanský dům patřící mezi domy právovarečné se poprvé připomíná v roce
1602 jako majetek soukeníka Georga Söllnera. Rodina Söllnerů vlastnila
tento rohový dům u radnice až do roku 1719. Od druhé poloviny 18. století
sloužil objekt jako zájezdní hostinec. Hostinský a zároveň majitel domu
Johann Kreuzburg v roce 1790 uvítal proslulého generála Ernsta Gideona
Laudona (1717 - 1790), který silně nemocen přicestoval do Nového Jičína v
čele rakouské armády. Slavný vojevůdce zde po velkých bolestech 14.
července 1790 zemřel a jeho ostatky byly následně převezeny a pietně
pochovány ve Vídni.

Církevní konzervatoř Opava, bývalý
klášter řádových sester
15.9.2012

Pozdně empírová budova z doby kolem r. 1840, vznikla při okraji
historického jádra města. Budova byla v roce 2001 uvedena po generální
opravě znovu do provozu jako škola.

Obecní dům

15.9.2012

Volně stojící budova bankovního domu v barokizujících formách, postavená
v letech 1914 -18 podle projektu vídeňského projektanta Rudolfa Eislera.
Dům zakoupilo v roce 2005 město Opava. Budova prošla v roce 2009
rozsáhlou rekonstrukcí.

15.9.2012

Barokní jezuitská kolej z 1. poloviny 18. století, adaptovaná po r. 1800 A.
Englischem pro orgány slezské samosprávy. Zasedal zde veřejný konvent a
od poloviny 19. st. slezský zemský sněm a zemský výbor. V severových.
křídle bylo umístěno gymnázium s muzeem. V 2. polovině 19. století zde byl
umístěn zemský archiv.

15.9.2012

V roce 1891 byl z důvodu již nevyhovujícího starého hřbitova zřízen podle
projektu E. Labitzkého ústřední hřbitov, sloužící dodnes. Hřbitov byl rozdělen
na tři části: katolickou, evangelickou a židovskou. V roce 1893 byly v
centrální části hřbitova postaveny arkády.

15.9.2012

Budova v pozdně renesančním stylu byla postavena v letech 1893-1895. V
roce 2012 byla ukončena její celková rekonstrukce. Slezské zemské muzeum
v současnosti plní nejen funkci sbírkotvornou, vědeckou, kulturní a
metodickou, ale současně nabízí návštěvníkům možnost shlédnout 6 stálých
expozic a během roku kolem 40 příležitostných výstav a mnoho dalších
kulturních programů a akcí.

Zemský archiv v Opavě - stará
sněmovna

Městský hřbitov - židovská část

Historická výstavní budova
Slezského zemského muzea
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Opava, Horní náměstí 195

Opava, Solná 417

Opava, Ratibořská

Opava, Na Rybníčku 380

Ostrava - Petřkovice, Pod
Landekem 64

Slezské divadlo

Dům umění

Kaple sv. Kříže - Švédská kaple

Kulturní dům Na Rybníčku

Landek Park - nějvětší expozice
hornictví v České republice.

15.9.2012

Třetí nejstarší divadelní budova v českých zemích, v níž bylo provozováno
profesionální divadlo již od r. 1805. V roce 1909 byla budova
rekonstruována podle návrhu vídeňského divadelního architekta Ferdinanda
Fellnera, autorem vnitřích úprav byl vídeňský divadelní malíř F. Moser.

15.9.2012

Významný komplex budov ve zdivu gotický, barokně přestavěn kolem roku
1730, vytváří charakteristický urbanický celek. Budova Domu umění prošla v
roce 2011 kompletní rekonstrukcí.

15.9.2012

Kaple byla zřízena opavským knížetem Přemkem I. Spodní část osmiboké
centrální stavby s nárožními pilíři navazuje na horní neomítnutou část s
tufitovými architekton. články. Roku 1907 byla zrenovována a došlo k
odkrytí zbytku fresek z 15. stol. Dnes slouží např. jako koncertní síň.

15.9.2012

Bývalý spolek katolických tovaryšů v Opavě usiloval celá čtyři desetiletí o
vlastní reprezentativní budovu. Nový spolkový dům v renesančním stylu se
sálem, jevištěm a zázemím pro potřeby spolku vyprojektoval op. stavitel
Josef Hruška a v roce 1896 byla stavba uvedena do provozu. V roce 1965 byl
objekt adaptován pro účely Závodního klubu Ostroj. Nevhodné stavební
zásahy se projevily zejména ve změně dispozice. V roce 2012 prošla budova
kompletní rekonstrukcí.

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Landek Park s nějvětší expozicí hornictví v České republikce se rozprostírá na
jihovýchodním úpatí vrchu Landek, který leží nad soutokem řek Odry a
Ostravice. Landek byl v roce 1992 vyhlášen národní přírodní památkou. Je to
světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie,
přírodovědy a hornictví. Právě propojení hornického muzea jako technické
památky a vrchu Landek jako národní přírodní památky s bohatou vegetací i
zvířenou dodává této lokalitě jedinečnost a přitažlivost.
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Ostrava - Vítkovice,
Ostrava-Michálkovice,
Československé armády 95/413

Příbor, Stojanova ul.

Příbor, Starý hřbitov

Příbor, Místecká ul.

Příbor, Lidická ul.

Příbor, Lidická 50

NKP Dolní oblast Vítkovice
Národní kulturní památka Důl
Michal

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Naučná stezka národní kulturní památkou Dolní oblast Vítkovice a Dolu
Hlubina vás provede cestou, kudy dříve procházely suroviny a samotný
technologický tok výroby surového železa. Dominantou je zde 64 metrů
vysoká pec číslo 1. Na její vrchol vyjedete kolem místa vsázky (tzv. tlamy
pece) originálním skipovým výtahem. Cestou zpět se podíváte do nitra pece,
zastavíte se na odlévací plošině a navštívíte čtyřpodlažní řídící centrum.
Dalšími monumenty železného města jsou koksové baterie č. 4 a č. 5,
plynojem a VI. energetická ústředna, kde budete mít možnost aktivně
rozšířit své znalosti fyziky.

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Důl Michal nabízí prohlídku objektu instalovaného dle teorie posledního
pracovního dne. Jedinečné jsou dochované těžní stroje, měniče napětí,
kompresory a expozice důlního měřičství.

Farní kostel Narození Panny Marie 15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Dominanta města, loď a presbytář gotické, boční přístavby barokní, hlavní
oltář s gotickou madonou, krásné oltáře i v bočních trojlistých kaplích.
Kostel je obehnán mohutnou kamennou zdí se 14 kapličkami křížové cesty.

Kostel sv. Františka Serafínského

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Raně barokní architektura menších rozměrů, postaven v r. 1622 na návrší
nad městem. Kolem kostela se nachází starý hřbitov, na kterém jsou
pohřbeny významné příborské osobnosti.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Jednolodní architektura z r. 1611 postavená na místě původního dřevěného
kostela. Hlavní oltář je lidovou řezbářskou prací a je obklopen třemi
mozaikovými barevnými okny. Kostel slouží jako lapidárium originálů
pískovcových soch.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Krásná jednolodní barokní stavba, současnou podobu získala v r. 1750.
Bohatě zdobený hlavní oltář atypicky umístěn na západní straně lodi, boční
oltáře s obrazy Ignáce Raaba.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Dvoukřídlá jednopatrová raně barokní stavba, navržená v roce 1693
významným vídeňským architektem G. P. Tencalou. V interiéru muzejní
expozice, pamětní síň S. Freuda a refektář s bohatou štukovou výzdobou a
nástropními malbami.

Kostel sv. Kříže

Kostel sv. Valentina

Piaristická kolej - Muzeum a
pamětní síň S. Freuda
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Příbor, Nám. S. Freuda 19

Radnice

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Původní radnice z r. 1564 byla zbořena a na jejím místě v r. 1938 postavena
současná budova radnice, která je hodnotnou funkcionalistickou stavbou.

Příbor, Zámečnická 117

Rodný dům Sigmunda Freuda

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Raduň, Zámecká 67

Státní zámek Raduň

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Dům MÚ odkoupený v roce 2005, ve kterém se narodil S. Freud, byl
přestavěn v duchu architektury poloviny 19.století a slavnostně otevřen
27.5.2006. Je v něm umístěna muzejní expozice se sluchátkovým
bezdrátovým průvodcovským systémem na téma Freud-vědec, ale
především člověk se smyslem pro humor.
Původně renesanční objekt nechal hrabě Jan Larisch-Mönnich v letech 18161822 přestavět na vybraně zařízenou klasicistní rezidenci. Za Blücherů z
Wahlstattu byly provedeny rozsáhlé úpravy v duchu romantismu a
historismu. Nelze opomenout ani oranžerii. Zámek je obklopen přírodněkrajinářským parkem.

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Zřícenina hradu sasko-hesenského typu ze 13. století. Válcová věž (tzv.
bergfrit - výška 40 m, průměr 10 m) byla v letech 1901 - 1903 upravena na
rozhlednu. Vnější hradby byly místy dozděny a postaveny dvě hradní brány.

Národní přírodní památka Šipka

15.09.2012-16.09.2012

Jeskyně Šipka - nejvýznamnější místo Národního sadu na severním svahu
Kotouče, které proslavilo Štramberk ve vědeckém světě. Hlavní chodba
jeskyně je 45m dlouhá. V letech 1879 - 1887 zde prováděl archeologický
výzkum Karel Jaroslav Maška (26. 8. 1880 nalezl zlomek čelisti
neandrtálského dítěte).

Štramberk, Náměstí 31

Muzeum Novojičínska

Muzeum je umístěno v pozdně barokním šenkovním domě čp. 31. V přízemí
15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - mohou návštěvníci zhlédnout ukázku školní třídy a kabinetu. V prvním patře
jsou umístěny národopisné sbírky, obrazy malíře B. Jaroňka aj.
17.00 hod.

Štramberk, Náměstí 31

Muzeum Zdeňka Buriana

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - Expozice z díla světoznámého malíře pravěku a dobrodružství, který část
svého života prožil ve Štramberku.
17.00 hod.

Štramberk,

Štramberk,

Hrad Štramberk s věží Trúba
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Štramberk, Náměstí

Štramberk, Náměstí 2

Štramberk, Zauličí 456

15.09.2012-16.09.2012

Dvanáct metrů hluboká studna městského pivovaru, zbořeného v roce 1865.
Rok vzniku není znám, pivovar se studnou je však již zachycen na prvním
dochovaném vyobrazení města z roku 1722. Studna je dnes využívána jako
vodní zdroj štramberského hasičského sboru.

Stará věž - Zvonice kostela sv.
Bartoloměje

15.09.2012-16.09.2012

Hranolová zděná věž s dřevěným ochozem na stráni pod hradem, pozůstatek
gotického farního kostela z pol. 14. století s kamennou plastikou Madony s
Ježíškem z r. 1738. Církevní objekt od r. 1994 slouží kulturním účelům pod
názvem Amfiteátr pod Starou věží.

Městská galerie

15.09.2012-16.09.2012 8.30 - 12.00 a 12.30 - Stará tržnice při dolní bráně, jedna z nejstarších městských budov. Od roku
1822 sloužila jako masné krámy.
17.00 hod.

Pivovárenská studna
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