Kravaře
Kraj: Liberecký

Okres: Česká Lípa

Správní obvod: Česká Lípa

GPS souřadnice: 50.632401N, 14.392410E

Nadmořská výška: 280 m n. m.

První pís. zmínka: 1175 (847 let)

Počet obyvatel: 787

PSČ: 471 03

Adresa URL: www.kravarecl.cz

Památky a zajímavosti Kravaře
Na území obce se nachází řada dochovaných souborů původní lidové architektury, které jsou
expoziturou Okresního vlastivědného muzea Česká Lípa - muzeum lidové architektury. Části obce
Janovice a Rané jsou zařazeny do seznamu vesnických památkových rezervací.
Vísecká rychty je jedním z dobře dochovaných původních stavení. Dům čp. 3 leží na katastru obce
Víska, která byla až do roku 1849 samostatnou obcí. Tehdy byla sloučena se sousedním městečkem
Kravaře. Rychta byla postavena v roce 1797 pro místního rychtáře Václava Kernera a patří k
největším roubeným stavbám v Čechách. Pět komor v patře a trojpodlažní půda byly určeny
především k sušení chmele. Po rozsáhlé rekonstrukci zde byla v roce 1986 zpřístupněna expozice
zaměřená na vývoj lidové architektury a bydlení v severních Čechách. V současné době je značná
část expozice věnovaná ukázkám malovaného nábytku z období od konce 18. do poloviny 19. století.
Nejstarší vystavená skříň pochází z roku 1761. Vlastní expozice se skládá z několika částí. V
bývalé chlévní části domu jsou fotografie dokumentující historii rychty i obce. Expozice v horní síni
přibližuje základní znaky vesnických staveb v severních Čechách. Je doplněná mapkami, maketami a
modely. Prostor původních horních komor je využit k ukázkám zemědělského nářadí a řemeslné
výroby a zčásti je věnován malovanému nábytku a religióznímu umění. Rychta je dnes součástí
Vlastivědného muzea v České Lípě.
V obci se nachází raně barokní kostel Narození Panny Marie, který byl postaven v roce 1650. V letech 1744 1749 prošel přestavbou. Horní část věže byla dokončena roku 1868.
Kromě světských a sakrálních památek se Kravaře vyznačují i pozoruhodným trojúhelníkovým
náměstím. Vzácností je i vzájemné propojení zadních kamenných stěn stodol a hospodářských
objektů, které tak vytvářejí městskou fortifikaci, obvyklou u menších městeček, kde se však ve většině
případů nedochovala.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4183/kravare/pamatky-turistika/
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