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Stříbrná Svatba (něm. „Silberne Hochzeit“)

Východně od konce jírovcové aleje za fulneckým zámkem stojí na jednom pahorku památník, 

který za  dřívějších dob  existoval  v  lidové  mluvě  mylně  pod  pojmem "Stříbrná Svatba".

Jedná se však  o  připomínku předčasně  zemřelé dcery manželského  páru, jehož  se týká  další  

památník, zvaný „Zlatá Svatba“. Památník  nesl  podle  kronikáře Fritze Eichlera dnes už téměř 

nečitelný německý nápis tohoto znění :

„Unserer innigst gelibten Tochter, Schwester, Gattin und Mutter der Maria von Ukrechtsberg,

geborene Freiin von Badenfeld, 1842“,

 a česky

"Naší vroucně milované dceři, sestře, manželce a matce, Marii z Unkrechtsbergu, rozené Baronesse

z Badenfeldu, 1842".

Fulnecký pán Karl Josef baron von Badenfeld měl s Katharinou von Hauer šest dětí. Jako čtvrtou v

pořadí  měl zde uvedenou dceru Marii Julii Franciscu Annu, baronessu von Badenfeld, narozenou 9.

srpna roku 1797 v Opavě, č.p.194, která se 12. srpna 1825 provdala v Sitzenberku (Dolní Rakousy,

okr.Tulin) za Gregora Bernharda Emanuela, ryt. von Unkrechtsberg. Zemřela  21. října roku 1835

ve věku 38-mi let.

Fulnek  1935.  Pomník  tzv."Stříbrné  Svatby"  -  vzpomínky  rodičů  v  oboře  fulneckého  zámku  na
zemřelou dceru Marii Juliii Franciscu Annu von Unkrechtsberg, rozenou von Badenfeld.  
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 Fulnek 2015. Pomník "Stříbrná Svatba" - vzpomínka rodičů v oboře fulneckého  zámku  na 
zemřelou  dceru. Archiv Ing.Petra Lelka
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Zlatá Svatba (něm. „Goldene Hochzeit“)

Jižně od „Stříbrné Svatby“ stojí na nejvyšším vrcholu (371 m.n.m.) Obory, mezi vysokými buky a 

javory na kamenném podstavci krásný čtyřboký obelisk, pocházející z období  Badenfeldů. Nesl 

stejně  mylný lidový název jako  „Stříbrná svatba“  a  to "Zlatá Svatba". Ve skutečnosti právě  on 

představoval  upomínku na stříbrnou svatbu z 28.srpna 1817 tehdy ještě říšského rytíře Karla von 

Badenfeld  a Kateřiny, rozené von Hauer. Byl bohužel jistě hezčí, ale nenechavci odnesli z  obou 

protilehlých  stran  desky,  jistě opatřené nápisy,  přinášející  nějaké  vysvětlení.  Zřejmě  to  byly

Fulnek  1935.  Památný  obelisk  "Stříbrné  Svatby", rytíře  Karla  von
Badenfeld  a Kateřiny, rozené von Hauer, v oboře fulneckého zámku
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Fulnek 2015. Památný obelisk "Stříbrné Svatby", rytíře Karla von Badenfeld  a Kateřiny,
rozené von Hauer, v oboře fulneckého zámku – celkový a detailní pohled. Archiv Ing.Petra
Lelka
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údaje o datu a místě konání svatby Karla Josefa barona von Badenfeld a Kathariny von Badenfeld,

rozené von Hauer a pravděpodobně také zmínka o trvání tohoto manželsví po dobu 25 let ( 1817 ).

K tomu dodejme, že jejich svatba se konala 22. srpna roku 1792 ve Vídni I- Innere Stadt,  ve slavné

bazilice „Unsere Liebe Frau zu der Schottau“ („Panny Marie pro Skoty“).

.


