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SETKÁNÍ HRADECKÝCH PAMĚTNÍKŮ

HRAJE CELÁ RODINA

1. 11. 2021, 9 - 10 h, kulturní sál Babinec

12. 11. 2021 v 17 h, kulturní sál Babinec

Vzpomínání rodáků a pamětníků města se zástupci Matice
slezské nad historickými fotografiemi a jinými dokumenty.
Součástí setkání bude prezentace Ing. Karla Hanáka historických fotografií z ulice Žimrovická, Opavská, Zámecká
a Městečka. V případě, že máte nějakou zajímavou rodinnou fotografii z Hradce nad Moravicí a chcete se o její unikátnost, zajímavost podělit, prosím přineste ji s sebou. Více
informací tel. 778 700 071. Vstup volný.

Základní umělecká škola a SRP při ZUŠ Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na tradiční koncert žáků školy a rodinných příslušníků.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
3. 11. 2021, 14 - 17 h, městský úřad (přízemí)
Poradna vám pomůže zorientovat se v systému sociálního
zabezpečení, s vyřízením potřebných dávek a příspěvků,
vybrat vhodnou kompenzační pomůcku a s řešením dalších
nepříznivých životních situací. Bližší informace získáte na
městském úřadu nebo na www.css-ostrava.cz.

SVATOMARTINSKÝ JARMARK
13. 11. 2021, 11 - 18 h, městský park
Na jarmarku uvidíte historické atrakce, parní stříkačku,
žonglérské vystoupení, ohňovou show, stánky s tradičními řemesly, karikaturistu Václava Šípoše, na kytaru bude
hrát a zpívat frontman skupiny L. K. W. David U. Nábělek
a další. Těšit se můžete na cmundu se zelím a se slaninou,
tradiční valašské frgály, preclíky, tyčinky.

TURISTICKÝ VÝŠLAP
14. 11. 2021, Weisshuhnův kanál

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

Pojďte s námi na komentovanou prohlídku plnou zajímavostí o unikátním vodním díle. Sraz v 8.30 h před restaurací U Dihla v Žimrovicích. Možnost dojet z Opavy (východ
8.07 h) a Hradce (žel. st. 8.24 h) autobus. linkou 240. Na
závěr vycházky bude opékání u akvaduktu a možnost občerstvení U Čápa.

ZÁJEZD MATICE SLEZSKÉ

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
4. 11. 2021 v 18.30 h, restaurace Sport

6. 11. 2021, Hlučínsko
Zúčastněte se zájezdu Matice slezské, pobočný spolek Hradec nad Moravicí po stopách budov a míst režné pálené
cihly na Hlučínsku. Odjezd 7.05 h ze zastávky škola, 7.10
žel. st., příjezd cca v 18 h. Cena: pro členy matice 150 Kč,
pro nečleny 200 Kč (zahrnuje dopravu, oběd, průvodce,
vstupné). Přihlášky, platba zájezdu v IC Hradec, Podolská
308 (Babinec) Po - Pá 8 - 12 h, 13 - 15 h, tel. 778 700 071.

DUŠIČKOVÁ ZÁBAVA
6. 11. 2021 od 16 h, kulturní sál Babinec
Místo Pálení čarodějnic Dušičková zábava. V 16.00 pohádka pro děti Kašpárek v pekle. Od 19.00 zábava s kapelou
Mistral. Počet míst na večerní zábavu omezen. Rezervace míst na www.pivovarskesklepy.cz/dusickova. Vstupné
dobrovolné.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
8. 11. 2021, 9 - 10 h, městská knihovna
Setkání nejmenších čtenářů v předškolkovém věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů v knihovně. Pro děti bude
připraven časopis Klubíčko, program plný úkolů, tvořivá
dílnička, dětské knihy, leporela a jiné. Je určeno nejen pro
děti z Hradce nad Moravicí ale i z okolí. Více informací na
tel. 595 173 043. Vstup zdarma.

18. 11. 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.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
27. 11. 2021 od 14 h, Žimrovice
Dovolujeme si pozvat místní obyvatelé i široké okolí na rozsvícení vánočního stromečku a vánoční trhy v Žimrovicích.
Na návštěvníky na náměstíčku před Areálem dobré pohody
čeká spoustu prodejních stánků, dílny na tvorbu vánočních
dekorací, výrobky dětí ze ZŠ Žimrovice a mnoho dalšího.
Před 17 hodinou proběhne pěvecké vystoupení dětí a následně se rozsvítí stromeček.

KŘEST KALENDÁŘE 2022
28. 11. 2021 v 16 h, kulturní sál Babinec
Křest kalendáře města pro rok 2022 s názvem Hradec –
město šikovných rukou.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
28. 11. 2021 v 17 h, Podolská ulice
Společné přivítání adventu. Na návštěvníky čeká krásný
předvánoční program – nebesky ozáření andělé spolu s trochu rozverným Ježíškem… a společné rozsvícení vánočního stromu.

BABINEC V BABINCI
11. 11. 2021 v 17 h, kulturní sál Babinec
Zážitková akce pro ženy naplněná módní přehlídkou, pohoštěním, kosmetickými dárečky a hudebním vystoupením. Kapacita již naplněna.
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