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10/2022 | PROSINEC
VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
do 14. 12. 2022, městská knihovna
Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu kapra na stromeček v Babinci. Své výtvory odevzdávejte do 14. 12. 2022
do městské knihovny a informačního centra. Uveďte
jméno, příjmení, věk, tel. číslo.

VÝSTAVA NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ
do 22. 12. 2022, městská knihovna
Městská knihovna vás zve na výstavu novinových článků o Hradci nad Moravicí a Podolí, které vyšly novinách
Troppauer Zeitung v letech 1819 až 1885. Podklady pro výstavu zpracoval a poskytl Ing. Karel Hanák za Matici slezskou, pobočný spolek Hradec nad Moravicí. Vstup volný.

ZIMNÍ STEZKA
1.–18. 12. 2022, Pivovarské sklepy
Do vánoc je připravena pro děti, školy a školky na stromech u Pivovarských sklepů zimní stezka plná úkolů.
Hrací karty si můžete vyzvednout v městské knihovně
a informačním centru. Vyplněné hrací karty se jménem
a telefonním číslem vhazujte do schránky městské
knihovny nebo Biblioboxu. Budou vylosováni a oceněni 3 výherci.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
1. 12. 2022 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

ADVENTNÍ KONCERT
2. 12. 2022 v 17 h, kaple Benkovice
Sváteční koncert v Benkovicích, vystoupí dětský pěvecký
sbor žáků ZUŠ Hradec nad Moravicí a Pěvecký sbor dospělých G.ola.

SVÁTEČNÍ KONCERT
KATEŘINY LEBEDOVÉ
3. 12. 2022 v 17 h, KD Jakubčovice
Pozvání na sváteční koncert, kde se vám představí Kateřina Lebedová a její hosté. Zazní české i světové hity, dokonce i duety, ale také se můžete těšit na linoucí se tóny
z houslí či klavíru.

NEBÍČKO A PEKLÍČKO
4. 12. 2022 v 16 h, kulturní sál Babinec
Program plný andělských kouzel, veselých čertovin a pekelné magie pro děti, který je zakončen mikulášskou nadílkou. Pouze pro předem přihlášené děti. Kapacita akce
je již naplněna.

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
5. 12. 2022 v 9 h, informační centrum
Vzpomínání rodáků a pamětníků města se zástupci

KULTURA | SPORT | TURISTIKA
Matice slezské nad historickými fotografiemi a jinými dokumenty na téma školní léta. Pozvaní různí hosté.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY
2.–23. 12. 2022 v 17.30 h,
kostel sv. Petra a Pavla
Srdečně zveme všechny děti a rodiče na „rorátní mše“,
které se budou konat po celou dobu adventní vždy
ve středu a v pátek v 17.30 h. Rorátní mše sv. nás připravují na prožívání Vánoc v tom právem slova smyslu. Bohoslužba začíná průvodem ztemnělým kostelem
a děti nesou v rukou lampičky. Součástí je také adventní soutěž.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. 12. 2022 16–18 h, ZŠ Hradec
Srdečně vás zveme k návštěvě školy. Bude pro vás připravena malá kavárna, spousta dílniček a zábavných aktivit nejen pro děti. Slavnostní zahájení bude před hlavním vchodem v 16 hodin.

NOČNÍ POCHOD
9. 12. 2022 v 19.30 h
IC Hradec vás zve na tradiční noční pochod po úplňku
z Lesních Albrechtic na Hradec a nošení dříví do lesa.
Odjezd autobusem 242 v 18.57 h (možnost přistoupit
na ostatních zastávkách). Odchod od kaple sv. Rodiny
v 19.30 h. S sebou čelovky, svítilny, trochu dříví a něco na
opékání. Více informací na tel. 778 700 071.

HRADECKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
10. 12. 2022 od 9 h, Podolská ulice
Tradiční vánoční jarmark města Hradec nad Moravicí na
Podolské ulici s prodejními a řemeslnými stánky, doprovodným programem, hudbou, betlémem a zvoničkou
pro štěstí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ IC
A KNIHOVNY
10. 12. 2022 od 9 h
V den vánočního jarmarku bude informační centrum
a městská knihovna otevřena pro veřejnost s programem a občerstvením. Možnost zakoupení drobných vánočních dárků, regionálních produktů a publikací o městě a okolí.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
10. 12. 2022 ve 14 h, hřiště Bohučovice
SDH Bohučovice vás zve na Mikulášskou nadílku na místním hřišti se zábavným programem. Pouze pro předem
přihlášené děti.
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VÁNOČNÍ KONCERT
11. 12. 2022 v 17 h, kulturní sál Babinec
Přijďte se naladit na vánoční atmosféru s Dechovým orchestrem Hradec nad Moravicí. Zazní známé české i zahraniční vánoční melodie.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
12. 12. 2022 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. Vstup zdarma bez
rezervace.

ADVENTNÍ KONCERT
BÁTOR & ČERNÁ
14. 12. 2022 v 19 h, kulturní sál Babinec
Houslistka a kytarista. Dvojice, která se nebojí zahrát
všechno od Bacha po Stinga a naladí vás na vánoční čas.
Možnost zakoupení občerstvení v baru. Předprodej vstupenek v IC Hradec. Vstupné 80 Kč.

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
15. 12. 2022 v 17 h, kostel sv. Petra a Pavla
Základní umělecká škola, Římskokatolická farnost a SRP
při ZUŠ v Hradci nad Moravicí vás srdečně zvou na tradiční adventní koncert.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
od 17. 12. 2022
Letošní Betlémské světlo si můžete převzít v sobotu
17. 12. 2022 v 10.53 u vlaku z Opavy; 23. 12. 2022 v kostele sv. Petra a Pavla; na Štědrý den 24. 12. 2022 – kaple v Benkovicích od 7.00 do 7.30, kaple v Žimrovicích
od 7.45 do 8.15, kaple v Jakubčovicích od 10.15 do 10.45,

kaple v Bohučovicích od 11.00 do 11.15, kaple v Kajlovci od 11.30 do 11.45; případný rozvoz do domácností
(určeno pro starší občany) po telefonické domluvě
na tel. 732 160 649.

VÁNOČNÍ MŠE
24. 12. 2022 v 15 h, kostel sv. Petra a Pavla
Farnost Hradec nad Moravicí srdečně zve na sváteční vánoční mši svatou pro rodiny a děti.

PŮLNOČNÍ MŠE
24. 12. 2022 ve 22 h,
kostel sv. Petra a Pavla
Hradecká farnost srdečně zve své farníky, přátele a sousedy na vánoční půlnoční mši.

SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT
26. 12. 2022 ve 14 h,
kostel sv. Petra a Pavla
Zveme vás na tradiční sváteční vystoupení Dechového orchestru Hradec nad Moravicí na závěr jubilejního
roku – 425 let od posvěcení hradeckého kostela.

PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP
30. 12. 2022 v 9 h, Hradec a okolí
Vydejte se s námi na dopolední předsilvestrovskou procházku kolem Hradce nad Moravicí s průvodcem a výkladem k fauně, flóře a historii našeho města a okolí. Za velmi nepříznivého počasí se akce nekoná. Více informací
na tel. 778 700 071.

SILVESTR NA KOPANINĚ
31. 12. 2022 od 13 h, Lesní bar u Kopaniny
Bar u Kopaniny vás zve na rozloučení se starým rokem
2022, domácí punč a pečenou kýtu.

město Hradec nad Moravicí pořádá

Hradecký
vánoční jarmark
v sobotu 10. prosince 2022
od 9.00 hodin
na Podolské ulici v Hradci nad Moravicí
Doprovodný program v Babinci a venku:

9:00 Dechový orchestr Hradec n. M.
10:00
kapela Country s. r. o.
12:00
vánoční pohádky pro děti
14:00 žesťový kvintet All Brass Band
15:00 vánoční pásmo kapely Sladíme

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (leden 2023) je 15. 12. 2022. Příspěvky oznamujte a zasílejte do Informačního centra, Podolská 308,
Hradec nad Moravicí. Kontakt: 595 173 043, 778 700 071, e-mail: ic@muhradec.cz. Změna v programu vyhrazena.
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