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Informační centrum v Hradci si pro děti připravilo na letošní sezónu hru, ve které
poznáte město zábavnou formou. Putováním po určených místech sbíráte správné
odpovědi a můžete obdržet dárek (www.ichradec.cz). Symbolem města je areál
státního zámku Hradec nad Moravicí obklopený nádherným anglickým parkem z
počátku 19. století. Mimo dvou prohlídkových okruhů, které zámek nabízí mohou
děti navštívit pamětní místa v zámeckém parku připomínající pobyt věhlasných
skladatelů Ludwiga van Beethovena a Ference Liszta. Pokud budou mít dostatek
sil, mohou navštívit i výše položenou vyhlídku Petra Bezruče, z které se nabízí
krásné výhledy na zámek, údolí řeky Moravice a okolní nádhernou krajinu
Opavského Slezska. (www.zamek-hradec.cz).

www.facebook.com/opavskeslezsko

Vzdělávejte se zábavně
a poznejte Opavské Slezsko
Edukační centrum Hradec nad Moravicí od roku 2014 připravuje pro malé i velké návštěvníky zámku, školní zájezdy
i skupiny seniorů nejrůznější výchovně-vzdělávací programy a zajímavé akce. Na tyto programy jako např. : Cesta
do středověku a Život na zámku, kde mají všichni možnost si tzv. „osahat historii na vlastní kůži“ je nutno se dopředu
objednat (www.pamatkynasbavi.cz/Edukacni-centra/EC-Hradec-nad-Moravici).
V případě nepříznivého počasí můžete využít zázemí zábavního a relaxačního
centra v Kravařích (www.kravare.cz/turista). Slunečné počasí vybízí k prozkoumání atrakcí venkovního koupaliště v Bolaticích (www.penzionbolatice.cz).
V nedaleké Bělé ve Slezsku se na nachází dětské hřiště pro malé i velké s krbem
(www.obecbela.cz). Před kostelem sv. Vavřince v Píšti jsou k vidění vodorovné
sluneční hodiny z roku 2005. Další sluneční hodiny jsou k vidění také
ve Štěpánkovicích, Rohově i Sudicích nebo Dolním Benešově.
Opava byla odedávna proslulá úpravou městských sadů a dnes tomu není jinak.
Naučná stezka s 18 zastávkami nabízí příjemnou procházku městskými parky
v těsné blízkosti centra města. Kromě zajímavých domácích i cizokrajných
dřevin si můžete v parcích prohlédnout sochy významných osobností, drobnou
architekturu i některé zajímavé stavby, které se nacházejí v bezprostředním okolí parků. V Opavě se nachází mnoho
významných památek, které naleznete v historickém centru města (Slezské divadlo, Konkatedrála Nanebevzetí Panny
Marie, Obecní dům a mnoho dalších). Od května do září nabízí Městské informační centrum výstupy na městskou věž
zvanou Hláska, ze které si všechny architektonické skvosty města můžete prohlídnout z ptačí perspektivy, a nejen ty.
Opavský model sluneční soustavy je názornou pomůckou, díky které získáte věrnou představu o rozlehlosti vesmíru,
ve kterém žijeme. Jednotlivé planety a planetky jsou umístěny v blízkosti významných opavských pamětihodností.
Planetární stezka začíná modelem Slunce na opavském Horním náměstí.
Nejvzdálenější objekt soustavy, Pluto, se pak nachází v 10 km vzdáleném arboretu
Nový Dvůr. Stezka obsahuje i dvě planetky hlavního pásu - Oppavia a Silesia, které
objevil místní rodák Johann Palisa (infocentrum.opava-city.cz).
S dětmi můžete také zavítat do opavského Obecního domu, kde se mimo jiné
nachází reprezentativní prostory a stylová kavárna. Zde si můžete rezervovat
některý ze vzdělávacích programů o městě Opavě, navštívit stálé expozice nebo
právě instalované výstavy, které přináší informace o místních dějinách
i současnosti (www.oko-opava.cz).
Zámek v Raduni je původně zemanská tvrz přestavěná v 16. století na renesanční
zámek, doprovázený hospodářským dvorem, pivovarem a rozlehlým smíšeným
lesoparkem se čtyřmi rybníky. Ač se z původního zámeckého vybavení mnoho nedochovalo, nabízí tento zámek
množství zajímavých prohlídkových okruhů. Za návštěvu rozhodně stojí klasicistní oranžerie postavena v roce 1824
s dobovým sortimentem citrusových dřevin a cizokrajných rostlin s přilehlou
okrasnou zahradou (www.zamek-radun.cz).
Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky je dnes evropsky vysoce
ceněnou prezentací ojedinělého fortiﬁkačního systému naší republiky, který
vznikal v letech 1935 – 1938. Kromě samotné prohlídky objektů areálu je
možno se projít po naučné stezce vedené linií opevnění. Procházka začíná
u pěchotního srubu MO-S16 „Rozcestí“ a na svých 6 kilometrech nabízí
10 zastavení (www.szm.cz).
V muzeu Slezský venkov v Holasovicích (www.slezskyvenkov.cz) můžete
poznat atmosféru obecné školy z první republiky. Uvidíte původní školní lavice, učebnice a pomůcky a jistě si se zájmem
přečtete dobový školní řád. Prohlídka celého muzea s průvodcem trvá cca 1,5 hodiny.

Možnosti ubytování, stravování a dalších tipů na výlety naleznete na www.opavske-slezsko.cz.
Zajímavostí a aktuální dění je uvedeno na www.facebook.com/opavskeslezsko.

