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Členské obce:
Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany,
Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice,
Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec, Výsluní
Chomutovsko – dobrovolný svazek obcí vznikl v dubnu roku 2016 z potřeby obcí prosazovat společné
zájmy, kterými jsou především rozvoj území a spolupráce ve vybraných oblastech.

PLÁN ČINNOSTI SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO:
 Organizace společných setkávání
Starostové obcí se již od května 2015 pravidelně společně setkávají vždy v jiné obci, vyměňují si
zkušenosti, vzájemně se inspirují příklady dobré praxe, případně se radí o delegování zástupců na
zasedání významných institucí a organizací.
Setkání starostů obcí Chomutovska
 Spořice
květen 2015
 Výsluní
červen 2015
 Vrskmaň
červenec 2015
 Vysočany/Hrušovany
září 2015
 Jirkov
říjen 2015
 Chomutov
prosinec 2015
 Droužkovice
leden 2016
 Málkov
březen 2016










Chomutov
Blatno
Kalek
Chomutov
Škrle/Bílence
Pesvice
Chomutov
Údlice

duben 2016
květen 2016
červen 2016
červenec 2016
srpen 2016
říjen 2016
listopad 2016
únor 2017

 Organizace pracovních skupin
K přípravě a realizaci společných projektů jsou organizovány pracovní skupiny, které se v projektu
MOS velmi osvědčily. Členy jednotlivých skupin jsou zástupci obcí a zveme i odborníky na
projednávaná témata.
I. První pracovní skupina pro oblast Doprava, bezpečnost, ŽP zasedala 26. 1. 2017 za účasti zástupců obcí a
Policie ČR i Městské policie Jirkov. Ing. Petr Šmíd, starosta Hrušovan vysvětlil záměr projektu a seznámil stručně
s výsledkem jednání pracovní skupiny. Cílem je zvýšení vnímání bezpečí v našem regionu. Na začátku je důležité
prověřit zájem obcí, co, která obec očekává. CSS připravilo dotazník s otázkami k realizaci projektu. Je nutné se
zabývat podmínkou dotačního titulu MV ČR, která stanoví, že žadatel o dotaci zapojený do projektu prevence
kriminality musí zajistit 24hodinový monitoring. Tato podmínka je pro malé obce nesplnitelná. Obce by měly
upozornit na nesmyslnost požadavku poskytovatele dotace, aby byla podmínka přizpůsobena možnostem
malých obcí.
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II. Pracovní skupina pro oblast Cestovního ruchu je plánována na 14. března 2017. Bude se zabývat přípravou
projektu informačního systému o zajímavostech v regionu a obcích, systémem informačního propojení obcí.
Pracovní skupině bude předcházet jednání s ředitelkou Destinační agentury Dolní Poohří. Cílem je sladit aktivity
obou organizací.
V dalších pracovních skupinách bude kromě uvedeného projednávána příprava společných projektů Sochařská
sympozia, Koncerty na zajímavých místech Chomutovska apod. Bude nutné pečlivě promýšlet zejména finanční
přípravu. Obce budou muset počítat s financováním projektů. Jsou připraveny další žádosti o dotace, z Fondu
ústeckého kraje, z SD a.s., SVS a.s.


Vzdělávání
Kancelář CSS organizuje vzdělávací cyklus pro zájemce z členských obcí, s využitím dotace z Fondu
Ústeckého kraje.
V roce 2016 se podařilo zorganizovat dvě školení, jedno z oblasti účetnictví obcí a druhé z oblasti poskytování
povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V této souvislosti byli přítomní starostové upozorněni na
povinnost zveřejnit výroční zprávu o poskytování informací podle §18 zákona, a to nejpozději do 31. března.
Starostové obcí projevili zájem o školení na téma veřejných zakázek. Podařilo se zajistit uznávaného odborníka
v oblasti veřejných zakázek, Mgr. Dvořáka z Českého a moravského účetního dvoru. Termín školení
v Chomutově je 15. 2. 2017. Součástí školení jsou také odpovědi na konkrétní dotazy účastníků zaslané před
kurzem. Účastníci obdrželi tištěné i elektronické materiály ke kurzu vč. nově vypracovaných vzorů.
Dále jsou plánována školení v oblasti finanční kontroly, stavebního zákona, dotací a dotačních titulů.

Fotografie z pracovní skupiny – Bezpečnost, doprava a ŽP, konané dne 26. 1. 2017 v Chomutově

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB/CSS/
Činnosti Centra společných služeb organizuje a zajišťuje kancelář svazku v ul. Táboritská čp. 115/4
v Chomutově.
Informace z valné hromady dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, ze setkání starostů projektu,
které se konalo dne 22. listopadu 2016 v Chomutově:
Na jednání valné hromady byly projednány body programu:
Vstup města Výsluní do svazku obcí Chomutovsko
Informace o rozpočtovém opatření č. 3/2016, 4/2016
Návrh rozpočtu svazku na rok 2017
Návrh rozpočtového výhledu svazku na roky 2018, 2019
Informace o požadavcích obcí – meziobecní spolupráce, Centrum společných služeb
Dotace – pověření předsedy svazku k podávání žádostí o dotace a přijímání dotací
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Vstup města Výsluní do svazku obcí Chomutovsko
Zastupitelstvo města Výsluní v září roku 2016 schválilo vstup do dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. Paní
starostka zaslala předsedovi svazku oficiální žádost o přijetí nového člena do svazku. Podle stanov o přijetí
nového člena svazku rozhoduje valná hromada. Výklad MVČR a Krajského úřadu Ústeckého kraje stanovuje
povinnost nejprve projednat žádost ve všech zastupitelstvech členských obcí. Představitelé členských obcí byli
na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k zařazení bodu rozšíření svazku na program zasedání zastupitelstva
obce. Termín konání příští valné hromady je 7. února 2017 v Údlicích, kde na základě výsledku projednání
v obcích bude rozhodnuto o přijetí města Výsluní do svazku.
Požadavky obcí – meziobecní spolupráce, CSS
Na jednání valné hromady se starostové vyjádřili k předloženým otázkám ke spokojenosti s činností Centra
společných služeb. Všichni vyjádřili maximální spokojenost s dosavadním průběhem organizace aktivit svazku.
Manažerky svazku uskutečnily v říjnu a začátkem listopadu plánované návštěvy v obcích Chomutovska.
Průzkum zahájily návštěvou obcí v horské oblasti regionu. Další návštěvy budou pokračovat v závislosti na Cílem
návštěv bylo získat představu o požadavcích obcí na možnosti meziobecní spolupráce. Zástupci obcí projevili
zájem společné aktivity v oblastech: vzdělávání, školství, cestoví ruch, doprava, bezpečnost, životní prostředí,
kultura a společenský život.
Pro přípravu a realizaci společných projektů valná hromada schválila návrh pracovních skupin ve složení:
Skupina A. Vzdělávání, školství
Obce: Boleboř, Březno, Chomutov, Jirkov, Strupčice, Vrskmaň, Vysoká Pec, Výsluní, Kalek
Skupina B. Cestovní ruch:
Obce: Blatno, Březno, Droužkovice, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Místo, Nezabylice
Skupina C. Doprava, bezpečnost, životní prostředí:
Obce: Březno, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Křimov, Málkov, Kalek, Pesvice
Skupina D. Kultura a společenský život:
Obce: Blatno, Bílence, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Spořice, Kalek, Vrskmaň, Výsluní
Aktivity Centra společných služeb
 Vzdělávání – školení – starostové obcí vyslovili zájem o zajištění školení „na míru“ na téma: veřejné
zakázky, finanční kontrola, stavební zákon, dotace a dotační tituly


Monitoring dotací – SFDI, SFŽP, MMR, ČEZ, SVS



Neolokátor.cz – kancelář připraví setkání se zástupci skupiny



Starostka obce Blatno upozornila na možnost propojení obcí formou informačních tabulek u vjezdu do
obce, které budou mít stejný design a bude na nich uvedeno partnerství obcí



Projekt – ČUS Sportuj s námi - záměr FK Chomutov na zorganizování akce pro děti z MŠ a ZŠ na
Chomutovsku. Přítomní starostové předběžně projevili zájem se do akce zapojit. Chtějí získat podrobnější
informace o datu konání akce, případných dalších podmínkách. Souhlasí s tím, že obce poskytnou
příspěvek na dopravu dětí na akci do Chomutova.

Fotografie z valné hromady setkání DSO, konané dne 22. 11. 2016 v Chomutově
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Informace z valné hromady dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, ze setkání starostů, které se
konalo dne 7. února 2017 v Údlicích:
Na programu jednání valné hromady byly projednány body:
Volba předsedy svazku
Vstup města Výsluní do svazku obcí Chomutovsko
Informace o rozpočtovém opatření č. 5/2016, 1/2017, 2/2017
Termín splatnosti členských příspěvků na rok 2017
Informace z Úřadu práce
Volba předsedy svazku
Primátor statutárního města Chomutova JUDr. Marek Hrabáč na jednání valné hromady seznámil přítomné
s výsledkem dohody představitelů města o delegování zástupce města Chomutova v dobrovolném svazku obcí
Chomutovsko. Náměstek primátora, Mgr. Jan Mareš, MBA je ochoten převzít funkci předsedy svazku. Proběhla
diskuse o proceduře nominace zástupce města ve svazku a schválení předsedy svazku valnou hromadou.
Vstup města Výsluní do svazku obcí Chomutovsko
Valná hromada schválila rozšíření o dalšího člena svazku, dodatek stanov bude moci být podepsán, jakmile
budou doloženy doklady o projednání v zastupitelstvech všech členských obcí. Ve svazku obcí je nyní všech 25
obcí ze správního obvodu s rozšířenou působností Chomutov.
Termín splatnosti členských příspěvků za rok 2017
Rada doporučila valné hromadě schválit termín pro zaplacení členských příspěvků obcí za rok 2017 do 31. 3.
2017. Účetní svazku vystaví faktury, které budou členským obcím zaslány s předepsanou splatností k termínu
schváleném valnou hromadou svazku ve výši 2,- Kč na obyvatele dle stanov a podle statistiky Ministerstva
vnitra ČR k 1.1.2017. Ing. Daniel Černý doporučil, aby se o výši členských příspěvků na rok 2018 rozhodovalo na
valné hromadě nejpozději v polovině roku 2017 tak, aby příslušnou částku obce mohly zahrnout do svých
rozpočtů.
Informace z Úřadu práce
Ředitelka pracoviště Úřadu práce Chomutov, Mgr. Dagmar Vlčková, poděkovala za pozvání na jednání starostů
a vyjádřila spokojenost se spoluprací zástupců obcí zde na Chomutovsku, ale i Kadaňsku a Klášterecku.
Poděkovala všem za dobrou spolupráci.
Upozornila přítomné starosty na změny v podpoře zaměstnanosti. Starostové již byli informováni e-mailem Bc.
Novotného o změně zákona o hmotné nouzi. S tím souvisí změny týkající se výkonu veřejné služby. Systém se
vrací do stavu z roku 2011, který byl osvědčený a funkční. Od 1. 2. 2017 se zintenzivňuje veřejná služba a
podporuje se snaha o zvýšení příjmů vlastní prací. V případě, že klient prokáže, že za měsíc vykonal více než 30
hodin veřejné služby, zvýší se mu částka na živobytí.
Obec se může do veřejné služby přihlásit kdykoliv. Obec nemusí podávat žádost každoročně, lze 1x za 2 roky.
V některých obcích nejsou občané na dávkách hmotné nouze, pak lze využít institut veřejně prospěšných prací.
Pokud obec využije veřejnou službu, je od obce vyžadováno hodnocení této služby.
Bc. Tomáš Novotný, vedoucí oddělení trhu práce, pracoviště Úřadu práce Chomutov doplnil, že do veřejné
služby se může přihlásit i příspěvková organizace obce, tj. základní nebo mateřská škola. Pracovník může
vykonávat i administrativní práce. Bc. Novotný seznámil přítomné se změnami v politice zaměstnanosti na rok
2017. Další změna se týká rozšíření skupiny podporovaných osob. Podporovány budou osoby starající se o děti
do 15 let. Původně byla hranice 10 let.
Stále zůstává v platnosti podmínka 3měsíce evidence na Úřadu práce. Po skončení dvouleté smlouvy, musí i
osvědčený pracovník být zaevidován nejméně na 3 měsíce u Úřadu práce.
Další možností je zapojení do projektu „Iniciativa pro mladé“. Projekt je financován s přispěním z Evropských
fondů. Je zaměřen na podporu mladých osob do 30 let, kteří mají alespoň výuční list, či jiné vzdělání. Pokud je
uchazeč v evidenci Úřadu práce a obec by jej chtěla využít, mladý zaměstnanec může obdržet příspěvek ve výši
15 až 18 tisíc Kč/měsíčně. Obec jej může zaměstnat na práci dle vlastního uvážení.
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Aktivity Centra společných služeb
 Vzdělávání – pokračuje práce na zajištění školení pro zástupce obcí, tzn. školení přímo v regionu, i
v letošním roce plánujeme zajistit školení s podporou Fondu Ústeckého kraje


Příprava projektů – na březen jsou naplánovány schůzky všech pracovních skupin. Na valné hromadě
proběhla diskuse na projektem bezpečnostních kamer. Kancelář svazku připraví dotazník ke zjištění stavu a
zájmu v jednotlivých členských obcí svazku.



Cyklostezka Prunéřov – Málkov – starosta obce Málkov informoval o vývoji žádosti o dotaci z IROP na
vybudování nové cyklostezky, která umožní propojení Chomutova bezpečnou samostatnou cyklostezkou
směrem na Kadaň a ve druhém směru až do obce Březno. V obou směrech bude napojena na cyklostezku
Ohře. Žádost o dotaci byla úspěšná.



Komunitní plánování - Oblast, která byla řešena ve strategii Chomutovska v rámci projektu Podpora
meziobecní spolupráce. Město Chomutov i Jirkov mají zpracovaný vlastní komunitní plán sociálních služeb.
Oba dokumenty končí v letošním roce. Město Chomutov po dohodě s městem Jirkov podalo žádost o
dotaci na zpracování nového komunitního plánu sociálních služeb pro celé území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Chomutov. Je zde počítáno i se zapojením svazku obcí Chomutovsko. Obce budou
moci prostřednictvím pracovních skupin prezentovat případné požadavky a potřeby v této oblasti.

TISKOVÉ ZPRÁVY
SPUŠTĚNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK dobrovolného svazku Chomutovsko – www.dso.chomutovsko.cz
V pátek 27. 1. 2017 byly spuštěny nové webové stránky dobrovolného svazku obcí Chomutovsko –
www.dso-chomutovsko.cz
Návštěvníci stránek zde najdou informace o:

Chomutovsku

obcích Chomutovska a jejich kulturních a sportovních akcích

zapojení Chomutovska v projektech

centru společných služeb a jeho aktivitách

připravovaných projektových záměrech
Chystáme dále:

NEJ Chomutovska a členských obcí
Chomutovsko také naleznete na Facebooku - www.facebook.com/Chomutovsko
Dne 4. 1. 2017 vyšel článek v Chomutovském deníku a Nástupu:
Svazek pořádal pro obce školení na míru
Datum: 4. 1. 2017
Autor: Jan Rödling, tiskový mluvčí
Zástupci obcí z bývalého okresu Chomutov se z přednášek dověděli, jak lépe na obecní účetnictví, nebo jak
naložit s právem na informace a ochranou osobních údajů.
Témata si vybraly samy obce. „O školení šitá na míru byl velký zájem. Účastníci měli možnost řešit konkrétní
problémy, lektoři získali v předstihu informace o aktuálních otázkách, které obce řeší a potřebují v nich
odbornou radu a pomoc,“ popsala Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svaku obcí Chomutovsko.
Školení vedli lektoři ze společnosti ACHA Obec účtuje a doktorka práv Veronika Gabrišová z kanceláře Veřejného
ochránce práv. Náklady byly hrazeny částečně z dotace získané z Fondu Ústeckého kraje. Na letošní rok jsou
připravena další školení, například na témata z oblasti veřejných zakázek, majetku obcí a tak dále.
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Fotografie ze školení na téma Účetnictví, konaného dne 13. 12. 2016 v Chomutově

Centrum společných služeb
KONTAKTY:
Ing. Lenka Kynčilová – manažer svazku
Má na starosti: poskytování odborné podpory a poradenství obcím, propagace činnosti svazku,
organizaci setkávání, hledání vhodných řešení, společných zájmů a komplexní řízení
při naplňování strategie rozvoje Chomutovska.
e-mail: l.kyncilova@dso-chomutovsko.cz
telefon: 724 755 765
Gabriela Rousková – specialista pro rozvoj mikroregionu
Má na starosti: naplňování cílů aktuální strategie rozvoje Chomutovska, zpracování zásobníku
projektů meziobecní spolupráce, příprava, řízení a administrace projektů
e-mail: g.rouskova@dso-chomutovsko.cz
telefon: 605 682 811

Přehled kulturních akcí v jednotlivých městech/obcích v rok 2017:
květen
1.5./15.00

CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP 2017 – O pohár primátora města Chomutova Závod dračích lodí na Kamencovém jezeře
2.–5. 5./8.00–14.00 ZÁPISY DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Na všech školách zřízených statutárním městem Chomutov
6.,13.,20.,27.5./10.00–17.00 MUZEUM ČS OPEVNĚNÍ Z LET 1936 – 1938 „Na Kočičáku“ Prohlídky
pevností. Muzeum Na Kočičáku, www.kocicak.cz - Chomutov
7.– 8.5./9.00–20.00 MISTROVSTVÍ ČECH TANEČNÍCH FORMACÍ – děti, junioři, dospělí - Městská
sportovní hala, TK BEETHOVEN, Chomutov
8.5./10.00
72. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA – pietní akce, Městský park Chomutov
13.5.
VELKÁ CENA CHOMUTOVA - Závody v rychlostní kanoistice, Kamencové jezero
13.5.
DĚTI RÁJE – muzikál, Zimní stadion, Chomutov
13.5./15.00
PROBOUZENÍ VINIC ve Stranné
15.5.
DEN RODIN, RC Rozmarýn, Chomutov
19.5./19.00
CHOMUTOVSKÝ VÝTVARNÝ SALON, Vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 19. 6. 2017.
Sklepení Osudu v čajovně Alibaba, Chomutov
19.5./20.00
KVĚTINOVÝ PLES - Výsluní
20.5.
FARMÁŘSKÉ TRHY – Okořín
25.5./15.00
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK, Přehlídka pěveckých sborů mateřských škol. SKKS kostel
sv. Ignáce, Mateřská škola Chomutov
25. 5.
CAVEMAN, Městské divadlo, Chomutov
26.–27. 5.
MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL OTEVŘENO 2017, Hřebíkárna, Chomutov
27. 5.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZÓNY AREÁLU - Strupčice
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28. 5.

POHÁDKOVÝ LES – zámek Červený Hrádek

8. 5. 10.00Hřebíkárna, www.kultura-sport.cz

červen
| 1., 8., 15. a 22. 6. 17.00

1.,8.,15.,22 6./17.00

KONCERTY SWINGOVÉ HUDBY BIG BAND ZDENKA TÖLGA
SKKS atrium, Chomutov
1.–3.6.
MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL OTEVŘENO 2017 Městské divadlo, Chomutov
2.,9. 6./17.30
OLDIES PARTY S legendární chomutovskou bigbítovou skupinou FONTÁNA.
SKKS atrium, Chomutov
3. 6./13.00
DEN DĚTÍ Pohádky, písničky, soutěže a spousta zábavy zejména pro děti Chomutov
3.6.
DĚTSKÝ DEN – Spořice
3.6./15.00
DĚTSKÝ DEN – hřiště Bílence
4.6.
DĚTSKÝ DEN – sportovní areál Strupčice
10.6./16.00
BŘEZNOUKEJ – Březno
15.6./15.00–18.00
ŽIJEME TADY 2017 Domeček Chomutov
16.–18.6.
CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI – CHOMUTOVSKÉ KRUŠENÍ 21. ročník setkání
hornických a hutnických měst a obcí ČR. Městský park, náměstí 1. máje,
Chomutov
17.6.
MÁLKOVSKÁ POUŤ – Málkov
21.-28.6./17.00
KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB Tradiční středeční koncerty dechových
hudeb.Městský park – altán, Chomutov
22.–25.6./9.00–21.00 MISTROVSTVÍ SVĚTA V DISCO DANCE – DANCE FEVER 2017 SD Aréna
Chomutov, TK BEETHOVEN DC
23.6./17.00
MLADÁ PÍSEŇ Finále pěvecké soutěže, SKKS atrium, Chomutov
24.6./15.00
DECHPARÁDA – Březno
30.6.-8.7.
XV. ROČNÍK SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA – Boleboř
červen
DEN DĚTÍ - Boleboř
červenec
1.7./10.00–16.00
VYSVĚDČENÍ VE STARÉ ŠKOLE PZOO, Stará Ves, Chomutov
3.–28.7.
PRÁZDNINOVÁ MINIŠKOLA SPORTU, Městská sportovní hala, Chomutov
5.,12.,19.,26.7./17.00 KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB Tradiční středeční koncerty dechových
hudeb.Městský park – altán, Chomutov
22.7.
LETNÍ HRÁTKY a LETNÍ NOC – sportovní areál Strupčice
červenec
INDIÁNSKÉ VÁLKY - Březno
červenec
„VELKÁ CENA VODNÍKA BŘEZULY“ – Březno
srpen
4.8.-5.8.
5.8.
5.8.
11.,12.,18.,19.8.
18.8.
19.8.
19.-20.8.

LETNÍ BOLEBOŘSKÉ SLAVNOSTI - Boleboř
OSLAVA 70. let FOTBALU ve Spořicích a zároveň 3. ročník MULTIŽÁNROVÉHO
FESTIVALU
68. MEMORIÁL HRDINŮ – fotbalový turnaj – hřiště SK Strupčice
POHÁDKOVÉ SAFARI PZOO, Chomutov
KONCERT v kostele SILENTIUM24 - Březno
SUMMER LIGHT STICK PARTY – sportovní areál Strupčice
POUŤ, DEN DRAKA v Březně
MOTORKÁŘSKÝ SRAZ - Poláky
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26.8.
26.8.
27.8./15.00
srpen
září
1.9.
2.9.
2.9./15.00

7.9.
9.9./13.00-22.00
9.9.
9.9./9.00–17.00
9.9./15.00
14.9./17.00
16.9.
20.9./10.00
30.9.
říjen
6.-8.10.
7.10.
7.10./13.00
11.10.
19.10.
21.10./14.00

28.10./15.00
31.10./17.00
Říjen
Říjen

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ A POUŤOVÁ ZÁBAVA – Spořice
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI pro děti – sportovní areál Strupčice
COUNTRY FEST Festival country, folk a trampské, SKKS atrium, Chomutov
UKONČENÍ PRÁZDNIN - Boleboř

SRAZ ŠVERMOVÁKŮ – sportovní areál Strupčice
MISTROVSTVÍ VE VAŘENÍ SVÍČKOVÉ – zámek Červený hrádek
SLADKÉ SETKÁNÍ - společenský sál Bílence – posezení u sladkého pohoštění
(přijďte navzájem ochutnat, vyzkoušet a podělit se o sladké dobroty – nejen
zákusky a dortíčky, ale třeba i sladké maso či nápoje)
POHÁDKOVÝ PARK RC Rozmarýn, Chomutov
HORNICKÁ POUŤ – Nám. Dr. E. Beneše v Jirkově
UKONČENÍ LETNÍ SEZÓNY – sportovní areál Strupčice
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Zpřístupnění památek zdarma. Chomutov
INDIAN SUMMER OPEN AIR Hudební festival rockových, punkových a
hardcorových hudeb. SKKS atrium, Chomutov
SETKÁNÍ S PAMĚTNÍKY ŠKRLE - již 2. setkání pamětníků v prostorách
barokního zámečku ve Škrli
BEZRUČÁK – hudební festival, Hřebíkárna, Chomutov
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ – Výsluní
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ – Strupčice

JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR - zámek Červený hrádek
SPOŘICKÁ ŠESTKA A PŮLMARATON – Spořice
DEN ZVÍŘAT PZOO, Chomutov
KABÁT – koncert, Zimní stadion, Chomutov
5. NAROZENINY AQUASVĚTA Aquasvět, Chomutov
BÍLENECKÉ DÝŇOVÁNÍ - společenský sál Bílence – již 3. ročník dlabání dýní a
dýňových specialit. Občané s trvalým pobytem v obci Bílence a jejich částech
obdrží na číslo popisné zdarma 1 dýni (ostatní si ji mohou zakoupit), kterou si
budou moci vydlabat a nazdobit do Halloweenské tématiky. Dále zde budou
k vidění dýňové dekorace a k ochutnání dýňové speciality
STRAŠIDELNÁ ZOO PZOO, Chomutov
HALLOWEEN Domeček Chomutov
VINOBRANÍ ve Stranné, vystoupení SILENTIUM24
HUBERTOVA JÍZDA - Březno

listopad
4. 11.

4.11.
7.– 8.11.
11.11.
11.11.
19.11./14.00

HUBERTOVA JÍZDA Zakončení jezdecké sezóny. PZOO – jezdecký areál,
Chomutov
VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2018, Městská sportovní hala, OHK Chomutov
MARTINSKÁ ZÁBAVA – Strupčice
STRAŠIDELNÁ PROCHÁZKA Rodinné centrum Rozmarýn, Chomutov
CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA – VELKÁ CENA MĚSTA CHOMUTOVA,
Mezinárodní taneční soutěž ve sportovním tanci. Městské divadlo, Chomutov
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25.11./10.00
26.11./17.00
26.11./10.00–18.00

listopad
prosinec
2.12.
2.12./18.00
2.12.
2.12./16.30
3.12./15.00
3.,10.,17.12./14.00
3.,10.,17.12./18.00
3.12.
3.12.
4.12.
5.12./10.00
11.–12.12.
11.–22.12./8.00–18.00
16.12.
do 23.12./10.00–18.00
24.12./11.00–15.00
24.12./13.00
24.12./24.00
24.12.
25.12./10.00
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

VÁNOCE V MUZEU – vernisáž výstavy OM radnice, kostel sv. Kateřiny,
Chomutov
ZAHÁJENÍ ADVENTU ve Škrli v kostele sv. Jakuba Většího,
vystoupení Ženského komorního sboru z Jirkova.
CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE Otevření vánočního trhu, rozsvícení 1. Svíce
na městském adventním svícnu, rozsvícení vánočního stromu a vánoční
výzdoby, ohňostroj. Náměstí 1. máje, Chomutov
HALLOWEEN pro děti, dýňování - Boleboř

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA PRO DĚTI – Málkov
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – na sále barokního zámečku ve Škrli
MADAGASKAR, Zimní stadion, Chomutov
RANDE S ČERTEM – 38. Ročník Pekliště v Bezručově údolí, Chomutov
MIKULÁŠSKÁ VE STARÉ VSI, PZOO Stará Ves, Chomutov
ADVENTNÍ NEDĚLE V PZOO, Chomutov
ADVENTNÍ KONCERTY V KOSTELE SV. IGNÁCE, Chomutov
ADVENT A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU – Málkov
MIKULÁŠSKÁ, ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU – náves Strupčice
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - Březno
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Jirkov
CHARITATIVNÍ ADVENT - Kostelní ulice v Jirkově
VÁNOČNÍ VÝSTAVA V DOMEČKU, Domeček Chomutov
VÁNOČNÍ ŠUPINA, Aquasvět, Chomutov
CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE Vánoční trh s bohatým doprovodným programem.
Náměstí 1. máje, Chomutov
ŽIVÝ BETLÉM, Náměstí 1. máje, Chomutov
NARODIL SE KRISTUS PÁN, Štědrý večer na statku. PZOO Stará Ves, Chomutov
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBA, SKKS kostel sv. Ignáce, Chomutov
ŽIVÝ BETLÉM – zámek Červený hrádek
ČOKOLÁDOVÝ BĚH, Start u loděnice na KJ, cíl Partyzán, Chomutov
ADVENTNÍ KONCERT v kostele – Březno
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – Boleboř
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA pro děti a dospělé - Boleboř
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU - Boleboř

RODINNÉ ZÁPOLENÍ 2017
28. 1. Chomutovská ploutev
11. 2. Keramická dílna
18. 3. Filmový festival
23. 4. Turistický výšlap
13. 5. Malování v plenéru
10. 6. Cesta kolem světa
15. 7. Hrady z písku
9. 9. Pohádková vesnice
23. 9. Sherlock Holmes
22. 10. Živé sochy
19. 11. Lidé okolo nás
9. 12. Slavnostní losování
9

SVAZEK OBCÍ
CHOMUTOVSKO

SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 2017
Chomutov, náměstí 1. máje
11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 10. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9.,
7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11. od 8.00 do 12.00 hodin
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