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ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

TURISTICKÝ VÝŠLAP

do 30. 9. 2022, městská knihovna

11. 9. 2022, cedrový háj

Výstava fotografií hradeckého rodáka Jiljího Slívy, zachycující Hradec a jeho blízké okolí, zejména pak řeku Moravici od Žimrovického splavu po splav Kylešovický. Fotografie mapují čtyři roční období v tomto regionu, a to
během posledních asi pětadvaceti let.

Sraz v 8.15 h na autobusové zastávce žel. st. Hradec. Odjezd linkou 240 v 8.24 h. Půjdeme areálem zámku Dubová kolem pštrosí farmy Vendelín do cedrového háje přes
zaniklou osadu Javoří a Melčským údolím do Žimrovic
zpět na Hradec. Trasa cca 12 km.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU

POUŤ NA SLEZSKOU KALVÁRII

do 30. 10. 2022, zámek

11. 9. 2022 ve 14.30 h, Slezská Kalvárie

Prohlídky zámeckých interiérů v Bílém zámku úterý až
neděle a státní svátky 9–17 h, prohlídky zámeckého areálu a aktuálních výstav (Umění orientu, Výstava portrétů
kněžny M. Lichnovské, Dámou a pánem v každé době).
Více informací na www.zamek-hradec.cz.

12. 9. 2022, 9–10 h, městská knihovna

OTEVŘENÉ CHRÁMY
do 30. 10. 2022, kostel sv. Petra a Pavla
Diecéze ostravsko-opavská pořádá víkendové prohlídky
vybraných kostelů v okrese Opava s výkladem průvodce. Hradecký kostel bude přístupný v soboty od 9 do 16 h
a v neděle od 10 do 16 h. Vstup zdarma.

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
1. 9. 2022 v 17 h, před ZŠ Hradec
Město Hradec nad Moravicí vás zve na slavnostní odhalení pamětní desky učiteli, kronikáři a patriotu našeho
města Mgr. Ladislavu Sonnkovi. Po slavnostním odhalení bude následovat ohlédnutí za jeho činností a životem
v kulturním sále Babinec.

TO JE JEDNO
3. 9. 2022 v 15 h, Pivovarské sklepy
Devátý ročník hudebního minifestivalu s pořádnou dávkou dobré hudby od známých i neznámých kapel nejen
z našeho regionu. Taneční parket, stan k posezení a občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

CYRANO Z BERGERACU
3. 9. 2022 ve 20 h, zámek
Divadelní hra v podání Slezského divadla Opava u Bílé
věže zámku v Hradci nad Moravicí. Předprodej vstupenek online na www.divadlo-opava.cz.

POPELKA
4. 9. 2022 v 17 h, zámek
Muzikálová pohádka v podání Slezského divadla Opava
u Bílé věže zámku v Hradci nad Moravicí. Předprodej
vstupenek online na www.divadlo-opava.cz.

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ

Tradiční pouť na Slezskou Kalvárii. Pobožnost křížové
cesty povede P. Marcin Kieras spolu s farníky za doprovodu hradeckého dechového orchestru. Sraz u první kaple.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
Setkání nejmenších čtenářů v předškolkovém věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Pro děti bude připraven časopis Klubíčko, program plný úkolů, tvořivá dílnička,
dětské knihy, leporela a jiné. Vstup zdarma bez rezervace.

ZÁJEZD OLOMOUC
14. 9. 2022 v 8 h
Zájezd pro seniory, prohlídka městské památkové rezervace. Již plně obsazeno.

ZAMYKÁNÍ MORAVICE
17.–18. 9. 2022, řeka Moravice
Tradiční sjezd řeky Moravice z Kružberku a Podhradí. Aktuální informace sledujte na www.campanulavodaci.cz.
Startovací poplatek 50 Kč.

VINOBRANÍ 2022
17. 9. 2022 v 11 h, ADP Žimrovice
Tradiční vinobraní v ADP s doprovodem živé hudby kapely Sladíme, degustací vína i burčáku a mnoho dalších aktivit nejen pro dospělé, ale i pro děti. Večer se můžete těšit na Oldies taneční zábavu s DJ.
Hudební minifestival
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v areálu Pivovarských sklepů
v Hradci nad Moravicí
v sobotu
3. září 2022 od 15 hodin

5. 9. 2022, 9–10 h, informační centrum
Vzpomínání rodáků a pamětníků města se zástupci Matice slezské nad historickými fotografiemi.

www.ichradec.cz
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DEN ČISTÉ DOPRAVY
17. 9. 2022, 13–17 h, městský park
Jak tradice velí, akce začne Ekozávodem v 10 h z Dolního
nám. v Opavě do Hradce nad Moravicí, kde bude odpoledne doprovodný program pro celou rodinu, přehlídka
elektroautomobilů, elektrokol a dalších dopravních prostředků či komunální techniky. Vstup volný.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK
17. 9. 2022, 13–17 h, městský park

nebo e-mailem: babinec@muhradec.cz. Sommeliér
Mgr. Alexandr Burda. Vstupné 350 Kč.

DOBOVÉ VOJENSKÉ LEŽENÍ
18. 9. 2022, 13–17 h, rozhledna Šance
Ukázka dobového vojenského ležení za prusko-rakouských
válek u vojenského opevnění a rozhledny Šance v Jakubčovicích. Připraven bude program s historickou tematikou.

OTEVŘENÍ AREÁLU
A POUŤ K MARIA TALHOF

Pozvání na sousedské pouliční slavnosti. Těšit se můžete na tvořivou dílnu, soutěže a hry pro děti, ve 14 a 15 h
vystoupení Ády Dudka pro děti, fotokoutek, Máma mele
kafe, Pivotéka 13, hamburgery Matadaj, dobroty Old House a další. Vstup volný.

18. 9. 2022, 13–16, Filipovice

OSLAVA VÝROČÍ 100 LET

VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM
ARCHIVU

17. 9. 2022 ve 14 h, ZŠ Žimrovice
Oslava výročí 100 let Základní školy Žimrovice v Melečku s doprovodným programem (kolotoč, výroba ručního
papíru, bubenický workshop a další). Více informací na
www.zszimrovice.cz.

VÍNA LICHNOVSKÝCH

Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci s Římskokatolickou farností Melč vás zve na slavnostní otevření nově
upraveného veřejného prostranství ve Filipovicích a na
pouť k poutnímu místu Maria Talhof.

22. 9. 2022 v 17 h, kulturní sál Babinec
Přednáška s prezentací hradeckého kronikáře Mgr. Martina Sosny o praktickém využití a možnostech vyhledávání různých dokumentů a záznamů v Digitálním archivu
Zemského archivu Opava.

17. 9. 2022 v 18 h, kulturní sál Babinec

ŠVAGŘIČKY

Degustační zážitkový večer s přednáškou o vínech,
která byla ve sklepích a podávala se při různých příležitostech v rodině Lichnovských. Kapacita omezena, rezervace na tel. 725 666 073, 553 783 939

24. 9. 2022 v 18.30 h, ADP Žimrovice
Divadelní spolek vřesinských ochotníků Divoch vám
představí komedii plnou překvapivých odhalení. Rezervace vstupenek tel. 603 562 636. Vstupné 190 Kč.

Dobové
vojenské ležení
za prusko-rakouských válek
u vojenského opevnění a rozhledny
Šance v Jakubčovicích
V neděli 18. 9. 2022
od 13 do 17 hodin
Pro návštěvníky je připraven program
s historickou tematikou, ukázka
dobových zbraní a vojenského ležení.

17.září 2022 v 18 h

Vína knížat Lichnovských

Degustační zážitkový večer s přednáškou
o vínech, která byla ve sklepích a podávala
se při různých příležitostech v rodině
Lichnovských.
Pořádá město Hradec nad Moravicí ve spolupráci s Klubem vojenské historie
při Matici slezské, pobočný spolek Hradec nad Moravicí.

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
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