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KINO ORION - PRÁZDNINY
do 31. 7. 2019
Kino Orion v Hradci nad Moravicí v červenci 2019 nepromítá, má prázdniny. Děkujeme všem filmovým příznivcům
a návštěvníkům kina za pochopení.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - PRÁZDNINY
do 31. 7. 2019
Městská knihovna v Hradci nad Moravicí je v červenci 2019
uzavřena z důvodu revize knižního fondu. Děkujeme všem
čtenářům a návštěvníkům za pochopení.

VY + MY = HS (JIŽ 5 LET SPOLU!)
do 31. 7. 2019, Bílá věž – areál zámku
Výstava fotografií v Bílé věži zámku Hradec nad Moravicí,
která očima různých fotografů mapuje pět let hudebního
festivalu Hradecký slunovrat. Přístupné v otevírací době
zámku.

SJEZD NA NAFUKOVACÍCH MATRACÍCH
A GUMOVÝCH DUŠÍCH
6. 7. 2019 ve 13 h, Branka u Opavy
Již 15. ročník sjezdu. Sraz na břehu řeky Moravice pod
Obecním úřadem v Brance u Opavy. Cíl společné plavby lehátek, matrací a gumových duší bude v Kylešovicích u nového splavu.

TURISTICKÝ VÝŠLAP NA MARIA TALHOF
7. 7. 2019 v 8.15 h
Turistický výšlap do okolí Hradce nad Moravicí s průvodcem Jindřichem Skařupou vás zavede na poutní místo Maria
Talhof v hlubokém údolí Melčského potoka. Sraz 8.15 h na autobusové zastávce Hradec železniční stanice. Odjezd v 8.24 h
do Melče, a pak návrat malebným údolím řeky Moravice zpět
na Hradec. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - DESKOVÉ HRY
10. 7. 2019 15 – 16 h, městský úřad (přízemí)

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU
do 30. 9. 2019, Státní zámek Hradec nad Moravicí
Prohlídky zámeckých interiérů (hlavní, doplňkový, sloučený a edukační okruh), prohlídky zámeckého areálu a aktuálních výstav. Úterý - pátek, svátky, víkendy: od 9 h do 17 h.
Více informací na www.zamek-hradec.cz.

VÝSTAVA FRANCISCO GOYA - CAPRICHOS
do 30. 9. 2019, Velká galerie zámku
Výstava grafických listů – cyklus Caprichos (Rozmary),
unikátní soubor satirických výjevů, řadící se mezi vrcholná
díla španělského umělce Francisca de Goyi.

OTEVŘENÉ CHRÁMY
do 31. 10. 2019, kostel sv. Petra a Pavla
Diecéze ostravsko-opavská pořádá víkendové prohlídky
vybraných kostelů v okrese Opava s výkladem průvodce
po celou otevírací dobu. Otevřeno: sobota od 9 h do 16 h,
neděle od 10 h do 16 h.

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
do 31. 8. 2019, městské koupaliště
V areálu jsou kromě plaveckého bazénu k dispozici dětské
bazénky, průlezky, stánek s občerstvením, převlékárny
a půjčovna knih. Otevřeno denně od 9 h do 19 h. Více informací na www.tshradec.cz.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PRO OBČANY
3. 7. 2019 14 – 17 h, městský úřad (přízemí)
Odborné poradenství Centra sociálních služeb Ostrava pro
občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

MORAVICE - MAŠKARNÍ
6. 7. - 7. 7. 2019, řeka Moravice
Tradiční víkendové sjezdy na řece Moravici z Podhradí.
Akce je podmíněna dobrou hydrometeorologickou situací.
Více informací na www.campanulavodaci.cz.
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Letní trénování paměti pro seniory, tentokrát hraní deskových her rozvíjejících paměť a postřeh. Brýle s sebou.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
11. 7. 2019 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel.: 553 784 076.

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN - ZÁJEZD
13. 7. 2019, Svatý Hostýn
Zájezd na tradiční pouť na sv. Hostýn. Součásti programu
je mše sv. za poutníky hradecké farnosti a po zpáteční cestě návštěva nejkrásnějších moravských lázní Luhačovice.
Již plně obsazeno.

CESTOU NECESTOU 2019
13. 7. 2019 ve 13 h,
Hlubočec – Hradec nad Moravicí
Klub Western bar pořádá 8. ročník vyjížďky pod sedlem
nebo v zápřahu. Start je ve 13 h z Farmy Hlubočec. Dále
se bude pokračovat údolím Raduňky a ukončení bude
v Klubu Western bar v Hradci nad Moravicí. Občerstvení po celé trase zajištěno. Zájemci se mohou hlásit na tel.:
602 708 937.

VČELAŘSKÁ SLAVNOST
14. 7. 2019 ve 13 h, hasičská zbrojnice Kajlovec
Tradiční včelařská slavnost, kde je možnost zakoupení
výrobků z medu místních a okolních včelařů, prodej medových perníčků, medoviny a samotného medu. Hudební
program, aktivity pro děti a občerstvení zajištěno.

MLADÍ REDAKTOŘI V AKCI
do 15. 7. 2019, městský úřad
Uzávěrka příspěvků literární soutěže žáků 2. stupně základních škol. Napiš o Hradci nad Moravicí – aktuální
nebo historické události, dění ve městě, místní památky a zajímavosti, tipy na výlety, osobnosti našeho města,
báje a mýty, společnost, kultura, sport. Příspěvky pošlete

na e-mail: zpravodaj@muhradec.cz nebo osobně na podatelnu městského úřadu. Na obálku prosím uveďte „Mladí
redaktoři v akci“.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
15. 7. – 19. 7. 2019, Kemp Kajlovec
Druhý turnus příměstského tábora pro děti od 5 do 15 let.
Zaměření – deskové a venkovní hry, turistika, sportovní aktivity, soutěže a vzdělávací aktivity, tvořivé dílničky a další. Pořádá HRAcí DEskové Centrum Legie. Více
na www.hracicentrum.cz.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
22. 7. – 26. 7. 2019, Kemp Kajlovec
Třetí turnus příměstského tábora pro děti od 5 do 15 let.
Zaměření – deskové a venkovní hry, turistika, sportovní aktivity, soutěže a vzdělávací aktivity, tvořivé dílničky a další. Pořádá HRAcí DEskové Centrum Legie. Více
na www.hracicentrum.cz.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
25. 7. 2019 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel.: 553 784 076.

udatné rytíře v boji, tance gotické a renesanční, velké turnajové klání a divadelní představení. Vstupné na místě.

LETNÍ SLAVNOST
2. 8. 2019 v 16 h, městský park
Letní městská slavnost se spoustou zábavy pro celou rodinu v parku u vlakového nádraží. K poslechu i tanci hraje
kapela T.R.B.

OKOLO DOMO
3. 8. 2019 ve 14 h, kulturní dům Domoradovice
6. ročník tradičního cyklistického závodu MTB OKOLO
DOMO – start KD Domoradovice. Start ve 14 h a 14.10 h
od KD Domoradovice. Tratě 20 a 40 km. Registrace a více
na www.domoradovice.cz.

KOVÁŘSKÉ SONÁTY
3. 8. – 4. 8. 2019 v 9 h, areál hřiště TJ
Kováři Moravskoslezského kraje vás srdečně zvou na již
tradiční akci, kdy se u kovadlin postupně vystřídá téměř
70 mistrů kovářů z různých zemí. Pro děti bude připraven
bohatý program, možnost vyzkoušet si kovářské řemeslo
a další. Více informací na www.kovarskesonaty.cz nebo
www.kovarimsk.cz.

ŠERMÍŘI U BÍLÉ VĚŽE

IC HRADEC NAD MORAVICÍ

27. 7. - 28. 7. 2019 v 10 h, u Bílé věže - areál zámku

1. 7. – 1. 9. 2019

Zábavné a napínavé představení spolku historického šermu a tance Rytířů Svatého Grálu pod Bílou věží. Uvidíte

Otevřeno denně od pondělí do neděle od 8 h do 12 h,
od 13 h do 15 h.
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Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (srpen 2019) je 15. 7. 2019. Příspěvky oznamujte a zasílejte do Informačního centra, Podolská 156,
Hradec nad Moravicí. Kontakt: 595 173 043, 778 700 071, e-mail: ic@muhradec.cz. Změna v programu vyhrazena.
Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí,
IČ: 00300144, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 23590, vychází 12 x ročně, datum vydání č. 4/2019 26. 6. 2019.
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