
a KULTURNÍ AKCESPOLEČENSKÉ

V průběhu celého kalendářního roku probíhá na území města řada 
kulturních a společenských akcí. Mnoho akcí je zahrnuto i v jiných 
tématických okruzích těchto letáků. 

Začátek roku již 
tradičně zahajuje 
Tříkrálový koncerT v kosTele 
sv. BarToloměje. Na konci krásného 
vánočního období hostí naše město 
hudební a pěvecké soubory z okolí 
i zahraničí. Koncertem si prostřednictvím 
kouzelných klasických i lidových vánočních 

koled prodlužujeme magické období vánočních svátků.

Stejnou tradicí je i Tříkrálová sBírka 
ve městě, jejímž iniciátorem je Charita Hlučín, 
kterou Město a Farní úřad podporují nejen 
v Kravařích, ale na celém Hlučínsku. Každý rok 
větší vykoledovaná částka je důkazem, že lidem 
není lhostejný osud těch, kteří pomoc potřebují. 

Plesová sezóna na Hlučínsku má 
dlouholetou tradici v každé větší organizaci, 
spolku či sdružení a tak se někdy stane, že se 
koná i několik významných plesů najednou. 
Patří mezi ně zámecký ples, plesy sportovní, 
hasičské, obecní, myslivecké či koňařské, 
pořádají se i maškarní plesy pro děti 
i dospělé. Nejčestnější místo ze všech má na 
Hlučínsku každoroční Bál Hlučínska. Jedná 
se o ples Sdružení obcí Hlučínska, který 
se vždy po čtyřech letech střídá v Dolním 
Benešově, Hlučíně, Kravařích a Bolaticích. 

Pochování Basy: Plesovou sezónu 
ukončuje Maškarní bál pro dospělé 
s Pochováním basy. 

velikonoce na zámku: 
Týden před velikonočními svátky 

se každoročně na kravařském zámku uskutečňují Velikonoce na zámku. Na tuto akci 
přijede předvést své řemeslo přes sto vystavovatelů. Dobové oblečení řemeslníků 
dodává tu pravou atmosféru. K vidění jsou perníkáři, košíkáři, krajkářky, řezbáři, 
dráteníci, keramici a mnoho dalších zajímavostí. Velkým lákadlem pro nejmenší jsou 
živá zvířátka na dvoraně zámku a loutkové divadélko. 

Pálení čarodějnic: Stalo se již 
tradicí, že se 30. dubna na hasičský areál 

slétají nejrůznější čarodějnice, 
Baby Jagy a Ježibaby na svůj 
„rej čarodějnic“.

sTavění a kácení máje: Jsou to akce 
pořádané na oslavu měsíce lásky.

den maTek: Ve městě se koná několik 
akcí pro maminky, které pořádají 
nejrůznější organizace a spolky. Stejně 
tak slavíme svátek našich nejmenších 
u příležitosti Mezinárodního dne dětí. 
Oslavy jsou určené pro širokou veřejnost.

vánoční sTrom: Město založilo novou 
tradici na počátku adventní doby při 
příležitosti rozsvěcování vánočního stromu 
před budou Městského úřadu Kravaře.

vánoce na zámku: V polovině prosince přiláká na 
kravařský zámek tisíce návštěvníků tradiční výstava Vánoce 

na zámku. K vidění jsou lidová řemesla: 
řezbáři, cukrářky, perníkářky, švadleny, 
krajkářky, košíkáři, paličkářky. Je zde 
k vidění malba na sklo či výrobci svíček. 
U každého stánku je možnost zakoupit 
si dárky pro své nejbližší. Na výstavě 
nechybí výstava betlémů, vánočních 
aranžmá a vánočních dárků. 

víTání oBčánků: Společenskou akcí 
je i oblíbená akce vítání nově narozených 
občánků do svazku města, která se podle 
počtu dětí koná dva až tři krát do roka.

Více informací o všech akcích pořádaných v následujících letech naleznete 
na internetových stránkách www.kravare.cz

v kravařích

www.kravare.cz www.i-kravare.info



večer s koledami
Večer s koledami v provedení 
sborů, vokálních souborů a sólistů 
z ratibořského okresu. Místem konání 
koncertu je Farní kostel Nanebevzetí 
nejsvatější Panny Marie v Ratiboři.
Termín: leden; organizátor: Polský svaz sborů 

a orchestrů, Ratibořský obvod a Městské kulturní centrum; tel.: +48 32 415 32 14; 
e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com

viii Přehled filmů německé kinemaTografie
Přehled mladé německé kinematografie. 
Termín: březen; organizátor: Kulturní a společenské 
sdružení němců ve Slezském vojvodství a Ratibořské 
kulturní centrum; tel.: +48 32 415 32 14; 
e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com

fesTival PaTrioTických Písní
Festivalu se účastní vokální, vokálně-instrumentální 
soubory a sbory. Termín: duben
organizátor: Ratibořské kulturní centrum;
tel.: +48 32 415 32 14; e-mail: rck@rck.com.pl, 
www.rck.com

fesTival Písní sTanislava moniuszky
Přehlídky se účastní sólisté i sbory z celého slezského 
vojvodství. Termín: duben
organizátor: Polský svaz sborů a orchestrů, Ratibořský 
obvod a Městské kulturní centrum; tel.: +48 32 415 32 14; 
e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com

ii fesTival Blues s názvem 
„Bluesové moTivy“
Festival, jehož se účastní umělci z Polska, České 
republiky s cílem propagace blues. Termín: květen; 
organizátor: Ratibořské kulturní centrum; 
tel.: +48 32 415 32 14; e-mail: rck@rck.com.pl;
www.rck.com

majáles
Své dovednosti a talent prezentují během majálesu studenti, jakož i hvězdy polské 
hudební scény. Stálou součástí akce jsou: každoroční umělecký happening a Sportovní 
hry pro děti a mládež „Sportem pro radost“. Termín: květen; 
organizátor: Státní vysoká odborná škola; tel.: +48 32 415 50 20, klapka 180; 
e-mail: Krzysztof.fedyn@pwsz.raciborz.edu.pl, www.pwsz.raciborz.edu.pl

dny raTiBoře
Termín: červen; 
organizátor: 
Městský úřad 
Ratiboř; 
www.raciborz.pl

mezinárodní kulTurní seTkání 
“slezsko zemí mnoha kulTur”
Termín: červen; 
organizátor: Sdružení kultury Ratibořska „Źródło“; 
tel.: +48 32 608 111 067, 32 415 43 19; 
www.skzr.raciborz.com.pl

odra – řeka evroPské inTegrace
– “Plavidlo”
Termín: červen; organizátor: Městský úřad Ratiboř; 
www.raciborz.pl

leTní divadlo
na schodech
Termín: červenec – srpen; organizátor: Městská 
a okresní veřejná knihovna v Ratiboři; www.biblrac.pl

viii raTiBořský konvenT milovníků 
fanTasTiky a rPg „goBlikon 2010“
Termín: srpen; organizátor: Městská a okresní 
veřejná knihovna v Ratiboři; www.biblrac.pl

memoriál ml. kPT. a. kaszyny a dh. a. malinowského
Termín: srpen; organizátor: Okresní velitelství hasičského záchranného sboru 
v Ratiboři a Městský zápasnický klub Unie Ratiboř. kontakt: Stanisław Borowik; 
mobil: +48 697 050 857; e-mail: biuro@memorial.com.pl, www.memorial.com.pl

dny varhanní a komorní hudBy
henryka klaje
Termín: září; organizátor: Městský úřad Ratiboř; 
tel.: +48 32 755 07 00; www.raciborz.pl

zakončení léTa
Kulturní událost založená na bohatém kulturním 
programu a koncertech hvězd. Termín: září; 
organizátor: Městský úřad Ratiboř; 
tel.: +48 32 755 07 00; www.raciborz.pl

raTiBořský cesToPisný fesTival „wiaTraki / věTrné mlýny“
Ratibořský cestopisný festival „Wiatraki“ láká do Ratiboře 
v podzimních říjnových dnech milovníky cestování. Nevšední 
zážitky a netradiční osobnosti ze světa exotických výprav, 

dalekých cest a pionýrských průzkumů. Originální 
hudební setkání. Celý svět na jednom místě 
a v jednom čase. Termín: říjen;

organizátor: Sdružení umělců a cestovatelů;
tel.: +48 502 557 238; e-mail: dawidwac@rac.pl, www.wiatraki.rosynant.pl

fesTival sBorového zPěvu
na slova j. von eichendorffa
Festival regionálního rozsahu, který propaguje sborový 
zpěv a tvorbu J. von Eichendorffa. Termín: listopad
organizátor: Kulturní a společenské sdružení němců 
ve Slezském vojvodství, Ratibořské kulturní centrum, 
Polský svaz sborů a orchestrů, Ratibořský obvod; 
tel.: +48 32 415 32 14; e-mail: rck@rck.com.pl, www.rck.com

více informací o všech akcích pořádaných v následujících letech naleznete 
na internetových stránkách www.raciborz.pl.
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