Historie objektu Katovny
Biřická jizba – Katovna:
První zmínka je z roku 1556. Celkem bylo ve vězení 5 cel,
vybavených prostým ložem na dusané hliněné podlaze.
K přestavbě vězení došlo na počátku roku 1850, když byl
do Oder přeložen Okresní soud. Byla postavena železná
(kachlová) kamna, okna v celách umístěná ve výšce 2m
a byla položena dřevěná podlaha.

Průběh prací při rekonstrukci

Zahájení sezóny v roce 2015

a následných úprav vnitřních prostor Katovny 2012-2014

Dochovaný pohled na městské vězení

Sluhovská kaple:
Součástí vězení byla kaple s věžičkou. Naproti vstupu se
nacházel oltář, zasvěcený zajatému Spasiteli. V zrcadlové
klenbě stropu býval otvor na provaz od zvonu. Když byla
městu v r. 1783 odňata soudní pravomoc hrdelní, byla
kaple uzavřena. Věžička kaple byla odstraněna v r. 1888,
když před jednu ženu spadl kříž z věžičky.

Slavnostní otevření v roce 2014

Bílá věž:
Ve sklepení pod věží se nacházela mučírna, propojena
s Katovnou podzemní chodbou. Poloha věže se sklepením
ani trasování chodby však nejsou zatím přesně známy.

Provoz zahájila vernisáž výstavy Klubu plastikových
modelářů z Oder, představující čtyřicetileté období jejich
činnosti a poté výstava Jindřicha Machaly, věnovaná
zaniklým hřbitovům ve vojenském prostoru Libavá.

Současnost:
V 90. letech byl dům odkoupen bratry Mateiciucy.
Při zakládání „Muzejního spolku Rolleder – Odry o. p. s.“
byl dům spolku darován za účelem jeho záchrany. V roce
2011 byla získána část finančních prostředků z programu
ROP NUTS II Moravskoslezsko na celkovou rekonstrukci
a zřízení Muzea městského práva – Katovny v 0drách.

Pohádkové Poodří

Datum zahájení projektu: 01.10.2011
Datum ukončení projektu: 31.05.2013
Vypracování a podání projektu, archeologický průzkum,
odstranění zdiva a krovu. Rekonstrukce objektu, dvora a
vnitřních prostor. Postupné úpravy interiéru a doplňování
expozic. Pořádání výstav a přednášek.

Slavnostní otevření opravené budovy Katovny se
uskutečnilo 2. dubna roku 2014 za účasti pana starosty
a vedení města Oder, Muzejního spolku Rolleder
zastoupeného hlavními iniciátory projektu – bratry
Mateiciucy, umělců a zájemců z řad veřejnosti.

V přízemí Návštěvnického centra byla instalována
expozice pohádkových postav Ivany Vajdové z Poodří.
Více na: http://www.katovna-odry.cz/
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