
Akce Přibližný termín Místo pořádání

Masopust 10.2.2018 (so) hasičárna

Masopustní veselice 17.2.2018 (so), cca od 20 

hodin

restaurace Na Hřebenovce

Retro MDŽ,  multižánrový hudební večer s 

překvapením 

3.3.2018 (so) cca od 19 

hodin

restaurace Na Hřebenovce

Tvorba velikonočních ozdob 31.3.2018 (so) knihovna/zasedačka OÚ

Velikonoce na Hřebenovce, společenský večer 31.3.2018 (so) cca od 20 

hodin

restaurace Na Hřebenovce

Čarodějnice 30.4.2018 (po) prostor před hasičárnou u rybníka

Společný koncert Pražského sboru ČVUT a 

Kytlického chrámového sboru

2.6.2018 (so) kostel 14 sv.pomocníků

Dětský den 2.6.2018 (so) ????

Komunitní akce Dětského domova Krompach 9.6.2018 (so) nádvoří dětského domova

Malevil Cup (19.ročník)                                  

mezinárodní MTB maraton, součást UCI 

Mountain Bike Marathon Series 2018 a 

MarathonMan Europe 2018

9.6.2018 (so) www.malevilcup.cz

Předpremiéra a premiéra divadelního 

představení ĎAS

15.6.2018 (pá)                                       

16.6.2018 (so)

restaurace Na Hřebenovce

Krompašský jarmark 16.6.2018 (so) 14-16 hodin prostor před kostelem

Pohádkový les 23.6.2018 (so) od cca 14 

hod.

prostor Krompachu, cíl restaurace Na 

Hřebenovce
11.Cyrilometodějské slavnosti 7.7.2018 (so) 10-16 hodin prostor před kostelem, u kravína, náves, 

okolo hasičárny

 Plán kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2018 v obci 

Krompach souhrnně za všechny pořádající subjekty.                                                                                                                                                                                                                           



Divadelní představení nové hry  ĎAS 8.7.2018 (ne), 19 hodin a 

případně ještě další 

představení 9.7. 2018 (po) 

19 hodin. 

restaurace Na Hřebenovce

2much4you (11.ročník)                                    24-
hodinový vytrvalostní MTB závod

7.7. a 8.7. 2018 (so+ne) www.2much4you.de

Soutěž SDH o pohár starosty                           
(požární útok)

4.8.2018 (so) prostor okolo Hřebenovky

Folkové koncerty        (zatím ve fázi rozmýšlení ) červenec,srpen 2018 restaurace Na Hřebenovce, venkovní 

prostory ???

O-See Challenge (19.ročník)                                   

mezinárodní cross triatlon, součást série X-Terra 

Germany, letos jako mistrovství Evropy

18.8.-19.8.2018 (so+ne) www.o-see-challenge.de

10 lužických sedmistovek 18.8.-19.8.2018 (so+ne) www.10luzickychsedmistovek.cz

Johannisstein Cup (3.ročník)                              

česko-německý fotbalový turnaj přípravka/mladší 

žáci

1.9.2018 (so) prostor před Jánskými kameny

Buřtobraní -  sousedské setkání 29.9.2018 (so) prostor před kostelem

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR 28.10.2018 (ne) prostor kolem busty TGM

Dýňobraní - strašidelná cesta od kostela (???) 

zadem  Na Hřebenovku, veselice pro děti

3.11.2018 (so) po setměmí DD Krompach …. Na Hřebenovce

Rozsvěcování vánočního stromku - výroba věnců 

a zdobení perníčků, vánoční výstava v knihovně, 

sousedské setkání. 

1.12.2018 (so) prostor před kostelem, prostory OÚ

Mikuláš pro děti 2.12.2018 (ne) odpoledne restaurace Na Hřebenovce

Andělská slavnost 7. - 9.12.2018 (pá+so+ne) DD Krompach, kostel 14 sv.pomocníků

Půlnoční mše 24.12.2018 (po) 16:00  kostel 14 sv.pomocníků

Rybova mše vánoční v podání členů Pražského 

sboru ČVUT

v období mezi 24.12. až 

31.12.2018 (bude 

upřesněno)

 kostel 14 sv.pomocníků

Silvestrovský guláš 30.12.2018 (ne) hasičárna


