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Otevírání
jara 2021

Oblíbená akce Otevírání jara a zahájení turistické sezóny se letos, z důvodu setrvávající nepříznivé epidemické situace, v tradiční podobě neuskuteční. Proto jsme pro
Vás připravili její alternativu v podobě individuální procházky. Takže… hurá na trasu!
Po úspěšném zvládnutí trasy odevzdejte vyplněnou hrací kartu nejpozději
do pondělí 31. 5. 2021 na podatelně Městského úřadu Hradec nad Moravicí nebo
v hradeckém Informačním centru. Všechny hrací karty postupují do losování
o hodnotné ceny, které určitě zpestří Vaše další turistické vycházky.

Pošlete nám fotografii z Vašeho jarního výletu! Fotografie zasílejte v elektronické podobě ve formátu jpg na adresu zpravodaj@muhradec.cz nejpozději do pondělí 31. 5. 2021. Nezapomeňte doplnit jméno a příjmení autora fotografie, kontakt
a stručný popisek, na jakém místě je fotografie pořízena. Vybrané fotografie budou
uveřejněny v Hradeckých novinách č. 4/2021 a jejich autoři získají věcné ceny.
Odevzdáním hrací karty a zasláním fotografie zároveň souhlasíte se zpracováním
poskytnutých osobních údajů a s uveřejněním fotografie ve zpravodaji města Hradecké noviny.
Budova zkraje Zámecké ulice, v které bydlel sochař Vincenc Havel
1. 	

2.  Nynější název budovy bývalého hotelu Klímek
3. 	 Církevní památka nacházející se v zahradě domu č. p. 90
4. 	 Jméno domu, v kterém žila vnučka Josefa Babince

	Šárka Kulhánková

5. 	 Vybudovaná komunikace podél řeky Moravice
6. 	Název zaniklé železniční úzkokolejné trati, která jezdila

z Hradce do Žimrovic

7. 	 Budova postavená v roce 1909
8. 	 Pomník založený v roce 1950 na počest válečných hrdinů
9. 	 Název bývalé restaurace, která zde stála
10. Budova z roku 1905, vstupní brána do města
11. 	 Stával zde pivovar Lichnovských, jak se tomuto místu říká
12. 	 Bývalá restaurace a hotel
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Tajenka: ...........................................................................................................
Co udělil kníže Viktorin Opavský, syn Jiřího z Poděbrad, Hradci
v roce 1481 (tedy před 540 lety)?
Zde prosím vyplňte:
jméno a příjmení:.........................................................................................
věk: ....................................................................................................................
telefon:..............................................................................................................
e-mail:....................................................................................................................................................

