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VÁNOČNÍ OZDOBA
do 10. 12. 2021, městská knihovna
Výtvarná soutěž pro děti, školky, kolektivy tříd a družin.
Všechny výrobky budou vystaveny v prostorách městské
knihovny a na vánočním stromu ve vstupu budovy Babinec.
Výrobky odevzdejte do 10. 12. 2021 do městské knihovny
a IC Hradec v rámci pracovní doby. Pět výherců soutěže
bude oceněno věcnými dary.

PRODEJ KALENDÁŘE MĚSTA 2022
do 1. 2. 2022, informační centrum
Prodej stolního dvoutýdenního kalendáře města pro rok
2022 s názvem Hradec - město šikovných rukou. Informační centrum otevřeno Po - Pá 8 - 12, 13 - 15 h. Více informací
a rezervace tel. 778 700 071.

a IC Hradec připravena vánoční dílnička pro děti. Dále zde
můžete zakoupit dárek z nabídky regionálních produktů
Opavského Slezska, knihy o zámku a vztahující se k historii
a osobnostem města Hradec nad Moravicí, Pověsti od řeky
Moravice, keramiku, turistické deníky a jiné.

ANDĚLSKÝ VÁNOČNÍ TRH
13. 12. 2021 ve 12 h, MŠ Hradec
Prodejní vánoční trh před vstupem mateřské školy. Můžete
se těšit na nabídku regionálních produktů, drobných vánočních dárků a ochutnávku delikates školní jídelny. Souběžně
ve vestibulu MŠ bude probíhat pro děti Andělská pošta.

ADVENTNÍ KONCERT
16. 12. 2021 v 17 h, kostel sv. Petra a Pavla

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ

ZUŠ Hradec nad Moravicí si vás dovoluje v předvánoční
čas pozvat na adventní koncert v místním kostele.

2. 12. 2021 v 18.30 h, restaurace Sport

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ

Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

16. 12. 2021 v 18.30 h, restaurace Sport

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

4. 12. 2021 v 16.30 h, Jakubčovice

NOČNÍ POCHOD

Zveme děti a jejich rodiče, aby přišli v rámci adventu nazdobit vánoční strom obce Jakubčovice svými ozdobami, zazpívali si společně s ostatními koledy a užili si předvánoční
atmosféru. Občerstvení zajištěno.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
5. 12. 2021 v 16 h, Podolská ulice
Mikulášská nadílka pro předem přihlášené děti.
Více informací na tel. 725 666 073 nebo emailem
zmachurova@muhradec.cz.

VÁNOČNÍ DÍLNY
10. 12. 2021, 16 - 18 h, ZŠ Hradec nad Moravicí
Vážení rodiče, děti a přátelé školy, přijďte načerpat atmosféru Vánoc nebo si vyrobit malé vánoční dárky pro své blízké
do dílniček jednotlivých tříd ZŠ Hradec. Při této příležitosti
si můžete prohlédnout školní prostory, pohovořit s pedagogy a zástupci školy, seznámit se s výukou a projekty školy.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
10. 12. 2021 v 18 h, Podolská ulice
Předvánoční koncert Kateřiny Marie Tiché a kapely Bandjeez. Přijďte nasát vánoční atmosféru (a trochu punče)
v předvečer vánočního jarmarku.

HRADECKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
11. 12. 2021, 9 - 17 h, Podolská ulice
Tradiční vánoční jarmark na Podolské ulici s doprovodným
programem, prodejními stánky, zvoničkou pro štěstí a Betlémem.

17. 12. 2021 v 19 h, Lesní Albrechtice
Přidejte se k nám na tradiční noční pochod před úplňkem
a nošení dříví do lesa po modré turistické značce z Lesních
Albrechtic na Hradec. Odjezd z Hradce autobusem č. 242
v 18.49 h ze zastávky žel. st. s možností přistoupit u školy
nebo v Kajlovci. Start pochodu v 19 h od kaple Svaté rodiny
v Lesních Albrechticích. S sebou čelovky nebo jiné svítilny,
suché dříví a něco na opékání.

BETLÉMY HRADECKÉ FARNOSTI
25. 12. 2021–2. 1. 2022, Včelařský dům
Zveme vás k účasti a zapojení se při realizaci malé výstavky domácích betlémů z Hradce a okolí. Máte-li doma betlém, budeme rádi, pokud jej k výstavce zapůjčíte. Výstavka
s volným vstupem se uskuteční o vánočních svátcích ve
Včelařském domě v Hradci nad Moravicí v termínu 25. 12. ,
26. 12. , 31. 12. a 2. 1. Informace a kontakt tel. 736 404 238.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
30. 12. 2021 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP
30. 12. 2021 v 9 h, Hanuše
Turistická vycházka IC Hradec s výkladem průvodce po
Naučné stezce Hanuše (Svatá studna, Švédské šance, Horní dvůr, Mechtildina výšina) a opékání u altánku na Žimrovické skále. Sraz v 9 h před IC Hradec, Podolská 308. Více
informací tel. 778 700 071.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
11. 12. 2021, 9 - 16 h, informační centrum
V rámci vánočního jarmarku bude v městské knihovně
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