
20. 1. od 15 hodin v tělocvičně ZŠ 
Pohádka „O koblížkovi“
loutkové představení „Sváťova dividla“ 

25. 1. od 17 hodin v z. o. d. Avena
Hudební podvečer „Songy 60. let“ 
- českolipský zpěvák Martin Benda, vstupné 60 Kč

15. 2. od 20 hodin v KD Blíževedly
Společný obecní ples obce Kravaře a Blíževedly
- kapela Pegas, dechový orchestr Roudnice nad 
Labem, předtančení Tutti Frutti a ukázka sebeobrany 
Krav-maga – vstupenky k prodeji za 150 Kč od ledna 
u pí Chocholoušové

24. 2. 
Zájezd do divadla Studio dva 
na představení „4 sestry“- svoz zajištěn

2. 3. 
Masopust na Vísecké rychtě

9. 3. od 10 hodin v hospodě Na hřišti
Memoriál Míly Kopáčka 
mariášový turnaj o starostenský flek 
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16. 3. od 15 hodin v tělocvičně ZŠ Kravaře
Harry Potter – zábavné kouzelnické soutěžní 
odpoledne pro děti se spolkem Hrajeto

25. 3. od 17 hodin v ZŠ Kravaře
Beseda s prof. MUDr. Janem Pirkem DrSc. 
„Od kardiochirurgie k životu“ s předním českým 
kardiochirurgem, přednostou kardiocentra IKEM
– vstup 100 Kč, rezervace míst nutná

13. 4. 
Velikonoce na Vísecké rychtě

17. 4. od 16 hodin 
Velikonoce v kostele se ZŠ a MŚ

18. 4. 
Zájezd do Jiráskova divadla Česká Lípa
na představení „Můžem i s mužem“
- svoz i odvoz zajištěn

30. 4. od 17 hodin na hřišti FK Loko Kravaře 
Čarodějnice s Petrem Molešem, nejlepším hasičem 
světa
- hasičské soutěže pro děti i dospělé, kapela Diesell

3. 5. od 18 hodin v Infocentru
Prodejní výstava Nanynek a rukodělných výrobků 
paní Věry Najbrtové

19. 5. od 16 hodin v zasedací místnosti z. o. d. Avena
Den matek s Jitkou Asterovou 
– talk show o životě – rezervace míst nutná

1. 6. v 15 hodin na náměstí
Den dětí s dogdancingem 
– Pohádkový les, workshop pro malé i velké o pejscích

8. 6. koupaliště Kravaře 
Ronovské noty 
– country festival s obnovenou tradicí
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19. 6. v 9 hodin v obecní knihovně
Pasování prvňáčků na čtenáře

 28. 6. v 9 hodin na Vísecké rychtě
Loučení s MŠ a ZŠ 

28. 6. od 18 hodin v aule ZŠ 
Beseda s dobrodruhem Danem Přibáněm 
z projektu „Trabantem tam a zase zpět“ – vstup 170 Kč, 
rezervace míst nutná
- na besedu navazuje výstava fotografií Vojtěcha 
Duchoslava (účastníka expedice) v Infocentru

20. 7. od 15 hodin na koupališti Kravaře
Otevírání prázdnin + soutěž „Kravařská lávka“
- atrakce a soutěže pro děti, doprovodný gastro-food 
festival, večer zakončí kapela Holki a DJ

Letní kino bratří Čadíků 
– 4 večery s českými filmy, termíny upřesníme

24. 8. od 15 hodin na koupališti Kravaře
Zavírání prázdnin + Benefiční fotbalový zápas 
FK Loko Kravaře proti Sigi teamu ve prospěch hospicu 
v Litoměřicích – atrakce a soutěže pro děti, večer kapela 
Nadrobno se zpěvákem Milanem Drobným a DJ

31. 8. od 9. 30 hodin na Vísecké rychtě 
Tradiční vítání občánků

2. 9. od 9 hodin v ZŠ Kravaře 
Slavnostní vítání prvňáčků

6. 9. od 18 hodin v Infocentru 
vernisáž a prodejní výstava košíkářky 
pí Třešňákové
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15. 9. od 14 hodin u posezení u Raného 
Závod na čemkoli

14. 9. na Vísecké rychtě
Šikovné ruce 

2. 10. od 9.30 hodin v Penzionu ráj v Liticích 
Setkání seniorů se starostou obce

6. 10. od 15 hodin na Benešáku 
Paragliding pro děti a drakiáda

20. 10. od 15 hodin v z. o. d. Avena 
Dýňování a lampiónový průvod 

9. 11. od 14 hodin na hřišti FK Loko Kravaře 
III. ročník olympiády ke dni mužů

5. 12. od 17 hodin v tělocvičně ZŠ 
Mikulášská nadílka

13. 12. od 17 hodin v kostele
Vánoční koncert gospelového souboru z Liberce

18. - 19. 12. 
Vánoční jarmark v ZŠ

19. 12. od 16 hodin 
Koncert v kostele se ZŠ a MŠ

PROSINEC

Připravila Veronika Chocholoušová, vedoucí Infocentra Kravaře (tel. 725 456 237), 
graficky zpracovalo a vytisklo obecní graf. studio Kravaře

Průběžně sledujte webové stránky obce 
www.kravarecl.cz

ŘÍJEN

LISTOPAD

Tradiční akce, jako jsou Otevírání popř. Zamykání Ronova, stejně jako 
Máchův pohár (fotbalový turnaj mladších žáků), nemají dosud známý 
ani přibližný termín konání – bude upřesněno v průběhu roku.


