Dívčí Hrad
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

Správní obvod: Krnov

GPS souřadnice: 50.243842N, 17.633823E

Nadmořská výška: 307 m n. m.

První pís. zmínka: 1267 (754 let)

Počet obyvatel: 300

PSČ: 793 99

Adresa URL: www.divcihrad.cz

Památky a zajímavosti Dívčí Hrad
Zámek Dívčí Hrad je dominantou, ke kterému se váže pověst o čtyřech sestrách, kdy nejmladší
skočila žalostí z nešťastné lásky do studny. Zámek je postaven jako čtyřúhelník se čtyřmi
rohovými věžemi (báně na čtyřech věžích byly nahrazeny korunami cimbuří), chráněn byl širokým
příkopem s valem a mocnými kamennými zdmi a též baštami.
V podhradí, při hlavní cestě z Liptaně do Osoblahy, se nachází barokní plastika sv. Jana Nepomuckého z
2. poloviny 18. století. O několik metrů výše stojí pomník obětem 1. světové války.
V Životicích, v místní části obce Dívčí Hrad, stojí další pomník obětem 1. světové války, a v
Sádku, se tyčí pomník obětem 2. světové války.
Jihozápadně nad obcí stojí v lese kaplička zasvěcena sv. Hubertovi a Panně Marii.
Zámek Dívčí Hrad v datech
postaven nad říčkou Osoblahou ve 13. století leníky olomouckého byiskupa
poprvé se výslovně připomíná v roce 1267
časté střídání pánů a majitelů
za česko- uherských válek obležen vojsky Matyáše Korvína a po krátké době dobyt a pobořen
v roce 1535 se stali majiteli hradu páni z Vrbna
v roce 1571 se dostal do rukou zpět olomouckému biskupovi jako odumrť
v roce 1580 byl hrad obydlen a zrekonstruován na zámek
největší rozmach zažil zámek za Jana staršího Chedlnického z Choltic- tehdy dostal zámek renesanční
ráz
kvůli aktivní podpoře stavovského povstání v roce 1622 bylo panství Sedlnickým z Choltic odebráno a
darováno arciknížeti Karlovi, velmistru řádu německých rytířů- po jeho smrti připadl zámek řádu
v roce 1768 získal Dívčí hrad řád johanitů, později maltézský řád, který zde zřídil svou
komendu, v jeho držení zůstal zámek spolu se statkem i po roce 1918
za druhé světové války byl zámek dělostřeleckými zásahy značně poškozen
v roce 1953 převzal správu zámku ONV v Krnově a od roku 1962 n. p. Zdravotnické zásobování Praha,
závod Ostrava

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4022/divci-hrad/pamatky-turistika/
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