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Činnost odboru v roce 2015
Členská schůze odboru, se konala 23.1.2015 a zvolila nový výbor odboru ve
složení: M. Wolf (předseda), T. Grim, J. Hilský, R. Raidová, J. Václavíková, F.
Hellebrand, revizní komise J. Skařupa, K. Hanák. Na konci roku 2015 měl
odbor 63 členů.
Zájezdy, přednášky, vycházky a exkurze
• Cestopisná přednáška – Vrcholy Dolomit – němí svědci první světové
války. Cestopisná přednáška Mgr. Tomáše Volného se konala 6.3.2015
v kinosále Národního domu. Uspořádáno ve spolupráci s o.s. Za lepší
Hradec.
• Prohlídka zámku Hradec nad Moravicí – pro členy odboru 17.4.2015
připravila průvodkyně zámku a členka odboru paní Marta Janečková.
• Vlastivědný zájezd – 16.5.2015 – Hlučínsko. Účastnící navštívili kostel
v Kravařích a Ludgeřovicích, technické zázemí aqaparku Kravaře, letiště
v Zábřehu, pstruží farmu a labyrint v Bělé. Všechny prohlídky s průvodci a
odborným výkladem.
• Vlastivědná vycházka – 17.5.2015 ve spolupráci s Klubem českých turistů vycházka v hradeckém zámeckém parku a okolí se zaměřením na historii
kamenů s označením cest v parku.

•

Komentovaná prohlídka opavského městského hřbitova – zaměřená na
osobnosti zde pohřbené – 2. část – 26.6.2015 – ve spolupráci s OKO Opava,
přednášel Dr. Kravar.

•

Přednáška – Hradec nad Moravicí a jeho okolí na starých pohlednicích.
17.9.2015 v kinosále Národního domu. Spojeno s promítáním a křtem
stejnojmenné knihy přednášejícího - Mgr. Petra Havrlanta. Uspořádáno ve
spolupráci s o.s. Za lepší Hradec a Městskou knihovnou.

• Cestopisná přednáška – Skialpinistický výstup na Grossglockner.
Cestopisná přednáška Mgr. Tomáše Volného – 25.11.2015 v kinosále
Národního domu.

Kulturní a vlastivědná činnost
•

Péče o památky - Členy odboru byla prováděna běžná údržba a čištění
v minulých letech opravené Svaté studny, studny dvora Hanuša a vyhlídky
na Žimrovické skále. Před zahájením turistické sezóny na těchto místech
proveden úklid, sběr odpadků a drobné úpravy.

•

Otevírání jara a turistické sezóny v Hradci nad Moravicí – 11.4.2015.
Člen odboru Ing. Jindřich Skařupa připravil, spolu s dalšími členy odboru a
příznivci vojenské historie v historických uniformách, v zámeckém parku
ukázku vojenského ležení z prusko-rakouských válek.

•

Výstava – O Ještěru v Ještěru – výstava ve vestibulu Městského úřadu o
historii budovy – dříve hotelu Ještěr. Úvodní slovo pronesli při zahájení
výstavy 12.6.2015 autor RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

• 110. Výročí železniční trati Opava - Hradec nad Moravicí – odbor
podpořil prodej publikace vydané k tomuto výročí členem odboru Ing.
Miroslavem Pöselem - Železniční kronika města Hradec nad Moravicí.
Členové odboru měli možnost knihu zakoupit za cenu dotovanou z rozpočtu
odboru.
• Vývěska MS – výstavka věnovaná humoristickým mapám z období 1.
Světové války a výstavka s informacemi o nově upraveném památném místě
nedaleko Půllesu.

•

70. výročí ukončení druhé světové války – odbor se podílel na přípravě
vzpomínkové akce 22.8.2015, která proběhla v lesích nedaleko rozcestí
Půlles, kde bylo dobrovolníky obnoveno památné místo připomínající zdejší
úkryt několika desítek občanů Hradce před frontovými boji v roce 1945.

