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Činnost odboru v roce 2016
Členská schůze odboru, se konala 12.2.2016. Z důvodu změn ve stanovách proběhly nové volby výboru
a pro další zvolen výbor odboru ve složení: M. Wolf (předseda), T. Grim, J. Hilský, R. Raidová, J.
Václavíková, F. Hellebrand, revizní komise J. Skařupa, K. Hanák, D. Cibulková. V průběhu roku
proběhl nový zápis spolku do spolkového rejstříku a dle požadavků platných zákonů změněn název
odboru na Matice slezská, pobočný spolek v Hradci nad Moravicí. Na konci roku 2016 měl spolek 66
členů.

Zájezdy, přednášky, vycházky a exkurze

•

Vlastivědná vycházka – 20.3.2016 ve spolupráci s Klubem českých turistů - vycházka po stopách
zaniklého zámeckého vodovodu s výkladem Mgr. Petra Havrlanta.

•

Vlastivědný zájezd – 11.6.2016 – Z Nošovic do Poodří. Účastnící navštívili pivovar v Nošovicích,
zámek, areál vodního mlýna a záchrannou stanici pro poraněné živočichy v Bartošovicích. Všechny
prohlídky s průvodci a odborným výkladem.

•

Vlastivědný zájezd – 25.11.2016 – Zájezd navazující na předchozí zahrnoval exkurzi
v automobilce Hyundai v Nošovicích a prohlídku kostela, zámku a městského muzea v Bílovci.

•

Komentovaná prohlídka relikviáře s ostatky sv. Voršily v hradeckém kostele sv. Petra a Pavla –
15.6.2016. Uspořádána u příležitosti 700. výročí narození Karla IV., který relikviář daroval kostelu.
Výklad k historii podal Ing. F. Hellebrand.

Kulturní a vlastivědná činnost
•

Otvírání studánek – 25.3.2016 – Symbolicky na Velký pátek proběhla tradiční jarní údržba okolí
obnovené Svaté studny, studny dvora Hanuša a odpočívadla na Žimrovické skále. Vyčištěna byla
rovněž zasypaná studánka pod Žimrovickým splavem.

•

Otevírání jara a turistické sezóny v Hradci nad Moravicí – 7.5.2016 a Otvírání turistické
sezóny Opavského Slezska 7.5.2016. Člen odboru Ing. Jindřich Skařupa připravil na obou akcích,
spolu s dalšími členy odboru a příznivci vojenské historie v historických uniformách, v zámeckém
parku ukázku vojenského ležení z prusko-rakouských válek.

•

Výstava „Slezský kartograf a tvůrce hospodářských map Jan Přibyla“. Výstavu o rodáku
z Kajlovce připravil člen odboru RNDr. Tomáš Grim PhD. ve spolupráci s Městem Hradec nad
Moravicí. Vernisáž v hasičské zbrojnici v Kajlovci 22.4.2016.

•

Zámecký vodovod – 10.9.2016 proběhla brigáda dobrovolníků, při které byla vyčištěna a
prozkoumána kamenná jímka, pravděpodobně jedna ze součástí zaniklého zámeckého vodovodu
poblíž hájovny Doubrava.

• Vývěska MS – připravena vývěska na téma Slezsko – jeho symbolika, současné a historické
hranice.

