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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO
Číslo 5
AKTUALITA
KOMPOSTÉRY DODÁNY!!! 😊
Dodávka kompostérů a kontejnerů
na textil dorazila 7. června 2018
na Chomutovsko.
V obcích Bílence, Černovice, Hora
sv. Šebestiána, Hrušovany, Křimov
a ve městech Jirkov a Výsluní občané mohou trávu ze zahrad, listí, kuchyňský a další bioodpad
kompostovat v nádobách, prozatím
zapůjčených svazkem. Po 5 letech
budou kompostéry občanům zdarma přenechány. Projekt, který
kompletně připravila a zorganizovala kancelář svazku obcí Chomutovsko, se podařil.
Pro velký zájem dalších občanů
Chomutovska z obcí Černovice,
Droužkovice, včetně obyvatel měst
Jirkov a Chomutov, kancelář svazku připravila další žádost o dotaci.
Více na str. 6.

září 2018
Motto:
„HORY DOLY, region nečekaných možností“

Úvodní slovo
Milé čtenářky, milí čtenáři,
upřímně Vás vítám nad stránkami již pátého Informačního zpravodaje
Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. Vydání tohoto zpravodaje je jednou
z aktivit projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, zkráceně také Centra společných služeb, do kterého je náš svazek
zapojen a který je zaštítěn Svazem měst a obcí České republiky.
Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o několik postřehů týkajících se tohoto svazku
tak, jak to vidím já – starostka obce Bílence.
Náš svazek je unikátní svou členskou základnou, kterou tvoří všech 25 obcí z oblasti
regionální působnosti Chomutova. Při pravidelných setkáních, které kancelář
svazku organizuje, tak máme možnost zjistit, že problémy, které jsou palčivé třeba
v naší obci, neřešíme sami a při výměně zkušeností se nám pak pomyslně otevírají
nové dveře.
Mezi aktivity našeho svazku patří poskytování odborného poradenství (a to nejen
v oblasti zadávání veřejných zakázek, ale i v aktuální otázce GDPR – evropského
nařízení o ochraně osobních údajů, a mnoha dalších oblastech). Svazek pořádá také
vzdělávací cyklus nabízející účast na školeních různých témat – zde velmi vítám
časovou a finanční nenáročnost jednotlivých nabízených aktuálních témat.

Další aktivitou svazku je realizace projektů – jejímž výstupem potěšíme zejména
naše občany. Za dobu fungování svazku se podařilo v rámci propagace regionu spustit mobilní aplikaci o turistických zajímavostech,
vytvořit webové a facebookové stránky.
Dalším úspěšným projektem „Chomutovsko – kompostéry pro občany“ došlo k rozdělení celkem 485 kompostérů a 3 kontejnerů na
textil do sedmi členských obcí zapojených do projektu. Díky společné žádosti Chomutovska tak mohly i menší obce jako Bílence
dosáhnout na dotaci s nízkým počtem zahradních kompostérů. Nyní náš svazek podal již druhou žádost o kompostéry na základě
zájmu dalších členských obcí.
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko nabízí členským obcím širokou škálu pestrých aktivit a je pro nás určitou pomocnou
berličkou, o kterou se v případě potřeby můžeme opřít.
Jeho fungování hodnotím velmi pozitivně a přeji nám všem mnoho úspěšných projektů.
Na následujících stránkách se můžete blíže seznámit se shrnutím uplynulého období i aktualitami, které nás čekají.
Příjemné čtení Vám přeje
Mgr. Petra Kubániková – starostka obce Bílence
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HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE – NA NÁVŠTĚVĚ
U NÁS NA CHOMUTOVSKU
Setkání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem
k prezentaci projektu Centra společných služeb a k možné podpoře činností
našeho svazku a činností svazků a mikroregionů v Ústeckém kraji
jsme zorganizovali 10. května 2018. Hejtman Ústeckého kraje se svými
spolupracovníky měl možnost vyslechnout kromě starostů členských obcí
Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko také názory kolegů starostů ze
sousedních mikroregionů, svazků a zástupců destinační agentury Krušné
hory.
V diskusi starostové s hejtmanem a jeho spolupracovníky probírali zejména možnosti podpory kraje obcím při řešení
odpadového hospodářství po roce 2024, řešení problémových úseků na silničních trasách (R13, průjezd obcí Málkov.
Březno, odstavování kamiónů na R7), dále také problematiku sociálně vyloučených lokalit, zdravotnictví a další.
Hejtman přislíbil přednesené podněty projednat v rámci výjezdního zasedání vlády ČR, která zavítala do Ústeckého
kraje dne 14. 5. 2018.

NÁVŠTĚVA NA PODBOŘANSKU A CHOMUTOVSKU
Kolegové z Podbořanska přijeli se v Krásném dvoře. V dílně vitráží mansetkání s hejtmanem Ústeckého kraje želů Kantových v Lubenci neodolaly
do Chomutova.
naše starostky, aby nevyzkoušely, jak
je náročná a hlavně zajímavá tato
Bylo to již druhé vzájemné setkání
práce. V neposlední řadě nás zaujal
v tomto roce. O tom, že starostové
kostel svatého Jiljí, který ještě před
obcí obou svazků mají zájem spolupár lety figuroval na seznamu nejopracovat a mají o čem debatovat,
hroženějších sakrálních staveb plzeňsvědčí návštěva na Podbořansku, kteské diecéze. Dnes je z něho unikátní
rou kancelář svazku připravila v rámci
muzeum s expozicí o historii vitráží.
sdílení zkušeností a příkladů dobré
praxe ve spolupráci s tajemnicí svazku Poté následovala diskuse s kolegy
obcí Podbořansko.
starosty z Podbořanska. Kancelář
Setkání s partnerským svazkem Podbořansko se konalo 22. 3. 2018 za
účasti 11 starostů z Chomutovska.
Program byl pro nás velmi zajímavý.
Měli jsme možnost navštívit Zámek

dotaci, aby zájem občanů ve svých
obcích uspokojili a podpořili tak kompostování jako nejlepší způsob likvidace bioodpadů.

Již během návštěvy Podbořanska
vznikl nápad na podporu muzea vitráží formou finančního příspěvku na
pořízení další okenní výplně v kostele
Sv. Jiljí. Na valné hromadě svazku
obcí Chomutovsko v Nezabylicích se
starostové shodli na této podpoře
muzea vitráží v Libyni. Částka 3 tisíce
našeho svazku mohla přinést zkuše- Kč vybraná od jednotlivých starostů
nosti s přípravou žádosti o dotaci na bude při vhodné příležitosti předána
pořízení kompostérů pro občany. zástupcům muzea.
Starosty Podbořanska tato praxe zaujala a nyní připravili také žádost o

Z návštěvy Podbořanska

Starostové z Podbořanska navštívili také Chomutovsko
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Další setkání starostů Podbořanska a Chomutovska proběhlo dne 13. 9.
2018. Zájem o setkání projevilo a celkem se zúčastnilo 15 kolegů
z Podbořanska a 13 starostů našeho svazku. Ne zcela všední program byl
připraven ve spolupráci se Severočeskými doly, a.s. a starostou obce
Březno.
Podařilo se zajistit návštěvu areálu dolů SD, a.s. přímo
k obrovskému korečkovému rypadlu. Po obědě v obci Březno starostové
měli čas na společné posezení a debatu o zkušenostech s činností v obci, zakončené degustací místních vín
z nedalekého vinařství.

GDPR – V PRAXI – POMÁHÁME OBCÍM CHOMUTOVSKA
Všechny obce v České republice se od 25. května letošního roku musí řídit Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Povinností není málo.
Kancelář svazku pro obce svazku, které ji požádaly o pomoc s GDPR, zajišťuje službu pověřence a
poskytuje i další podporu v souvislosti s plněním nových povinností k ochraně osobních údajů.

Pomoc a podpora obcím s GDPR
Do kanceláře svazku přibyla nová síla. Na pozici specialisty pověřence GDPR nastoupila k 1.7.2018 paní Pavlína Knížková. Zná dobře problematiku malých obcí a chápe
možnosti starostů, kteří se snaží co nejlépe vypořádat s novými povinnostmi. Kancelář
CSS zajišťuje funkci pověřence na ochranu osobních údajů pro obce Bílence, Blatno, Březno. Černovice, Hrušovany, Kalek, Křimov, Místo, Pesvice, Strupčice, Údlice a Všestudy. Kromě obcí projevily zájem o pověřence i školská
zařízení v obci Březno, Černovice, Hrušovany a Strupčice. Město Výsluní projevilo zájem o zajištění služby DPO prostřednictvím svazku od Nového roku 2019.
Kontaktní informace
Obce i školská zařízení mají informaci o pověřenci GDPR na svých webových
Svazek obcí Chomutovsko
stránkách. Tím splnili povinnost vyplývající z obecného nařízení o ochraně
Táboritská čp. 115/4
osobních údajů (GDPR).
430 01 Chomutov
info@dso-chomutovsko.cz
www.dso-chomutovsko.cz
manažer svazku:
Ing. Lenka Kynčilová
tel.: 724 755 765
specialista svazku:
Gabriela Rousková
tel.: 605 286 811
pověřenec pro ochranu
osobních údajů:
Pavlína Knížková
tel.: 720 128 387

Kancelář CSS sleduje aktuální dění v problematice GDPR a předává nové informace
obcím a školským zařízením.

Návštěva pověřence GDPR v obcích a školských zařízeních
První návštěva pověřence v obcích/školských zařízeních, s nimiž svazek uzavřel
smlouvu na zajištění služby pověřence GDPR, je zaměřena především na kontrolu
stavu ochrany osobních údajů v obci/školském zařízení.
Máme připraveny podklady pro vstupní návštěvu tak, abychom dobře a jednoduše
nastavili auditní systém a obce nebo školská zařízení byla vždy schopna prokázat,
že jejich opatření zaručí ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením.
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Před každou návštěvou jsou obce/školy informovány o programu. Program první návštěvy je následující:
•
•
•
•
•
•

Určení pracovníka pro implementaci GDPR do praxe úřadu
Fyzické zabezpečení
Poučení zaměstnanců o ochraně osobních údajů
Vnitřní předpisy
Záznamy o činnostech zpracování
Stanoviska k některým podnětům z analýzy.

Předáváme obcím a školám aktuální informace o legislativě v ČR a zejména připravujeme důležité vzorové dokumenty,
které obcím práci na GDPR usnadní. Naší prioritou je dosažení souladu s Nařízením jednoduchou a srozumitelnou
formou s co nejmenším dopadem na výkon pracovních činností v obci nebo ve škole. V rámci sdílení nejlepší praxe
usilujeme o maximální sjednocení řešení problematiky GDPR napříč obcemi.
Svazek na základě doporučení rady vstoupil v jednání se soukromou společností, která má zájem o služby pověřence
GDPR. Byla uzavřena smlouva na zajištění pověřence GDPR s tímto subjektem. Kancelář svazku připravila kalkulační
list s náklady svazku pro stanovení ceny za služby.
Výhodou je, že na část pracovního úvazku specialisty/pověřence GDPR můžeme po dobu jednoho roku čerpat
příspěvek z projektu Centra společných služeb.

AKTIVITY SVAZKU V ROCE 2018
Plán činností pro rok 2018
❖ SETKÁNÍ
❖ PROJEKTY
o VZDĚLÁVÁNÍ
o PROPAGACE:
▪ Mobilní aplikace, Informační zpravodaj, Facebook, Webové stránky, Naučné stezky
o KOMPOSTÉRY
o KAMEROVÝ SYSTÉM
o GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
❖ PORADENSTVÍ
❖ SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ AKCE

Společné projekty podporují rozvoj Chomutovska

Vzdělávací cyklus
Velmi vítanou a dobře oceňovanou pomocí pro obce svazku je vzdělávání „na míru“. Pokračujeme
ve vzdělávacím cyklu za podpory Severočeských dolů, a.s. a Fondu Ústeckého kraje.
V letošním roce kancelář svazku připravila již třetí školení tentokrát na téma „Postup při ukončení
a zahájení volebního období zastupitelstva obce“. Školení se se dne 19. června 2018 v Chomutově
zúčastnilo 30 zájemců, informace ze školení vyhodnotily jako velmi přínosné pro svou další práci.
Svazek bude nadále pokračovat v realizaci vzdělávacích aktivit. Na podzim budou realizována 2 - 3
školení na témata: základní registry – vazba využití informačních systémů pro editaci RUIAN a CzechPoint, správní
řízení vč. novely správního řádu, místní poplatky.

4

Informační zpravodaj svazku obcí Chomutovsko

Informační systém o turistických zajímavostech

číslo 5, září 2018

Destinační agentury
Destinační agentura Krušné hory

Mobilní aplikace Chomutovsko - HORY DOLY

o.p.s.

K naučné stezce Dračí cesta v Březně se brzy přidají další výlety dostupné
v mobilní aplikaci svazku Chomutovsko – HORY DOLY. Připravujeme:
• Naučná stezka „Strupčice – Babičko, dědečku vyprávěj“
• Naučná stezka v Blatně
• Cyklostezka Prunéřov – Černovice a další.

Ředitelka: Eva Maříková
Klíny č.p. 61
436 01 Litvínov
tel.: 777 651 270
e-mail: reditel@krusne-hory.org
www.krusne-hory.org

Na radě svazku proběhla diskuze týkající se zejména sledování využití
mobilní aplikace, možnosti propojení s výlety a trasami v území, které již
existují a jsou pořízeny jinými subjekty v rámci jiných aplikací. O
možnostech propojení výletů již jednáme s ředitelkou DA Krušné hory a
Dolní Poohří a s firmou Triphood., dále i s ředitelkou muzea v Chomutově.
Vyzkoušejte Dračí stezku – je to jednoduché a zábavné.

Destinační agentura Dolní Poohří
o.p.s.

Propagujeme Chomutovsko na webových stránkách i
Facebooku

Ředitelka: Libuše Novotná Pokorná
Nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec
tel.: 731 086 714
e-mail: dolnipoohri@seznam.cz
www.dolnipoohri.eu

Na webových stránkách www.dso-chomutovsko.cz naleznete vždy aktuální informace o dění v obcích a o projektech
svazku. Rubrika NEJ Chomutovska byla v létě věnována cyklostezce Prunéřov - Černovice.
Zejména zajímavosti z obcí jsou nejvíce navštěvované. Návštěvníci stránek zde najdou také informace o připravených
akcích svazku, o akcích v členských obcích svazku a také o projektech, připravovaných záměrech a aktivitách
dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.
Podívejte se také na náš Facebook - www.facebook.com/Chomutovsko. Dozvíte se více o dění v obcích: kulturní a
sportovní akce, zajímavé tipy na aktivity.
Uvítáme každý nový like i nového přítele našich stránek. ☺

Kompostéry
1. žádost o dotaci z OPŽP
Kompostéry z našeho prvního projektu jsou rozdány!!!.
Aktuální stav projektu: dodávka kompostérů a kontejnerů na textil byla zrealizována 7. 6. 2018. Faktura dodavateli
byla uhrazena z účtu svazku. V současné době čekáme na vydání změnového rozhodnutí o dotaci upravené dle konkrétní částky z kupní smlouvy.
Další postup je následující:
• administrace projektu v souladu s podmínkami programu,
• dodržení publicity
• vyúčtování dotace a vrácení podílu skutečně vynaložených nákladů zapojeným obcím
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2. žádost o dotaci z OPŽP
Nová vlna zájmu o kompostéry se strhla po dodávce první. Manažerka svazku připravila druhou žádost o dotaci na
pořízení kompostérů z výzvy č. 103, žádost byla podána k 31. 7. 2018. Žádost byla zpracována pro 4 členské obce:
Černovice, Droužkovice, Jirkov a Chomutov. Celkem je požadováno 459 ks kompostérů a město Chomutov rozšíří síť
kontejnerů na textil, čímž pomůže získat důležité body pro hodnocení
žádosti. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou ve výši
1.599.378,- Kč. Jedná se o částku včetně DPH.
Postup bude shodný s první žádostí. Pokud bude kladně vyhodnocena,
svazek uzavře smlouvy s obcemi o spolupráci a financování a následně
smlouvu o výpůjčce. Výsledek hodnocení očekáváme nejdříve koncem
roku.

Kamery
Na základě ověření zájmu obcí Křimov, Strupčice, Málkov a Spořice o
zapojení do projektu kancelář svazku
zpracovala kritéria poptávky na nabídkovou cenu za projektovou dokumentaci a vyzvala 3 firmy se zaměřením na daný obor, působící v oblasti,
k podání nabídek. Nabídky byly posouzeny v souladu s interními postupy
pro VZMR z hlediska ceny a referencí.
Jako nejvýhodnější byla posouzena
nabídka organizace Tomáš Behina,
Bítozeves 125, IČ 63756943.
Pilotní projekt byl připraven tak, aby
mohla být využita případná dotace
z Fondu Ústeckého kraje, podmínky

jsme
konzultovali
s příslušnými
úředníky krajského úřadu. Žádali
jsme o financování
projektové
přípravy i vlastní realizace. Svazek
bohužel neobdržel na tento projekt
dotaci z Fondu Ústeckého kraje.
Proběhla vstupní jednání projektanta
se starosty obcí Spořice, Strupčice,
Křimov a Málkov. Obec Málkov se
rozhodla do projektu nezapojit.
Projektant
ve
všech
obcích
provedl ověření
technických
podmínek k propojení bodů pro
osazení kamer, pro umístění serveru a
další. Následně zpracoval základní

odhad nákladů projektu ve variantě
maximální, tj. s napojením na Policii
ČR. Obce se na základě podkladů od
projektanta
rozhodovaly
o
možnostech realizace projektu. Ve
všech
obcích
byla
posouzena
maximální varianta s napojením na
Policii ČR jako příliš drahá. Bez
dotace si obce nemohou takový
projekt dovolit. Projekt bude tedy
zpracován bez napojení na Policii ČR.

Z jednání v regionu
Téma Odpadové hospodářství po roce 2024 je
pravidelným bodem projednávaným na setkání starostů
obcí nejen na Chomutovsku, ale v celém širším regionu.

Společnost se zabývá energetikou již od 50. let minulého
století. Nadále chce provozovat zařízení tak, aby dodávky
tepla pro okolní města byly zajištěny i po roce 2030.
Prezentace projektu EVO Komořany byla připravena pro
města i malé obce jako nabídka k účasti (i majetkové) na
projektu, s výzvou připojit se do skupiny partnerů
projektu. Princip zapojení bude předmětem dalších
jednání.
Projekt má platné stavební povolení, je zahrnut v Plánu
odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Projekt je
připraven na spalování 150 tis. tun směsného
komunálního odpadu. Výhodou projektu je realizace na
„zelené louce“, na vlastních pozemcích, s využitím
stávajících rozvodů a technologií. Měrný náklad na

Na setkání s hejtmanem otevřel téma odpadového
hospodářství po roce 2024 starosta města Kadaně
PaedDr. Kulhánek. Požádal hejtmana o určitou
koordinaci, protože se tato problematika týká celé oblasti
Chomutovska, Mostecka, Lounska a dalších. Předseda
svazku Mgr. Jan Mareš, MBA podpořil tento požadavek.
Setkání se zástupci společnosti EU Komořany ve věci
zařízení pro energetické využití odpadů („spalovna“)
Komořany proběhlo 12. 6. 2018 v Černovicích.
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pořízení je vhledem k podmínkám nízký. Projekt počítá
s řešením dopravy odpadu, ideálně ze vzdálenosti do 35
km, při větší vzdálenosti uvažuje s meziskládkou a
lisováním odpadů pro snížení jeho objemu.
Starostové se v diskusi obrátili na zástupce společnosti
s otázkami k projektu, a především k tomu, zda
společnost je schopná pro starosty nabídnout komplexní
řešení nakládání s komunálním odpadem včetně svozu.

konkrétní finanční náročnost zapojení do projektu, o
technické parametry apod.
Zástupci společnosti UE a.s. odpovídali na dotazy
starostů s tím, že se komplexním řešením zabývají.
Projekt je zahrnut také do programu RE:START.
Přítomní starostové deklarovali zájem o projekt, je třeba
hledat řešení optimální pro obce.

Starosta Hrušovan, Ing. Petr Šmíd zdůraznil, že obce
potřebují informace o komplexním řešení, aby byly
schopné zajistit plnění dle smlouvy s EVO. Paní starostka
obce Blatno, Iveta Rabasová-Houfová se zajímala o stav
projektu, v jaké je fázi. Další zástupci obcí se zajímali o

Na další setkání starostů svazku obcí Chomutovska začátkem září jsou přizváni zástupci všech společností, které se podílejí v regionu na likvidaci odpadu. Obce se budou zajímat o to, jak jsou společnosti připraveny na novou situaci po roce 2024. Účast přislíbili: UE a.s. a společností, které zajišťují likvidaci komunálního odpadu
(Technické služby Chomutov, Marius Pedersen).

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB
www.dso-chomutovsko.cz
https://www.facebook.com/Chomutovsko/

KONTAKTY: info@dso-chomutovsko.cz
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: 605 286 811
Pavlína Knížková – pověřenec pro ochranu osobních údajů
Má na starosti: GDPR
e-mail: p.knizkova@dso-chomutovsko.cz
telefon: 720 128 387
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Přehled kulturních akcí v jednotlivých městech/obcích v rok 2018:
září
1. 9. /10.00
1. 9.
1. 9.
2. a 3. 9.
6. 9. /16.00
8. 9. /9.00-17.00
8. 9.
8. 9. / 15.00
8. 9. / 8.00-10.00
8. 9. / 8.00-17.00
9. 9. / 10.00-17.00
13. 9.
13. 9./17.00
14. 9.
15. 9. /11.30
15. 9.
15. 9.
19. 9./16.00
22. 9./8.00-13.00
22. 9.
22. 9./9.00-13.00
22. 9.
29. 9.
29. 9. /11.00
30. 9.
30. 9.

CHOMUTOVSKÝ PŮLMARATON – náměstí 1. máje – Chomutov
ULOV, UPEČ, SNĚZ – chytání pstruhů, akce pro děti - Málkov
OD PÁDU ORLA K ČESKÉMU LVU – výstava ke 100. výročí vzniku republiky – Chomutov
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ VE STARÉ VSI – Stará Ves, PZOO – Chomutov
OSLAVY DNE HORNÍKŮ – koncert hornického dechového orchestru – Chomutov
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – zpřístupnění památek zdarma – Chomutov
MISTROVSTVÍ VE VAŘENÍ SVÍČKOVÉ – zámek Červený Hrádek
INDIAN SUMMER OPEN AIR – hudební festival – Chomutov
KASTELÁNŮV POCHO (22. ročník) – start z Červeného Hrádku – Červený Hrádek
KRUŠNOHORSKÉ ŠLÁPOTY – dálkový pochod – Chomutov
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – Jirkov
SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ – Škrle
KONCERT BIG BAND Zdeňka Tölga – SKKS atrim - Chomutov
UKONČENÍ SEZÓNY sportovního areálu – Strupčice
HORNICKÁ POUŤ – výročí 50 let, střed města Jirkov
FARMÁŘSKÉ TRHY – JABLEČNÉ SLAVNOSTI –Jirkov
CHOMUTOVSKÝ SPORŤÁČEK – SKKS atrium - Chomutov
FAYNE – setkání s youtuberem – Chomutov
KREDENCS FEST – festival dobrého jídla – SKKS atrium - Chomutov
BEZRUČÁK – hudební festival – Chomutov
MEZI PLOTY – festival – SKKS atrium - Chomutov
HASIČSKÁ ZÁBAVA – sportovní hala - Málkov
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ – Strupčice
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ – Výsluní
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT – kostel – Strupčice
MUZIKÁL SESTRA V AKCI – Droužkovice

říjen
5. -7. 10.
6. 10.
6. 10.
7. 10. /15.00
10. 10.
13. 10.
20. 10. /14.00
25. 10./10.00
27. 10.
27. 10.
27. 10./10.00
28. 10. /12.00-18.00
30. 10.

JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR – festival sborového zpěvu populárních písní - Jirkov
DEN ZVÍŘAT – PZOO – Chomutov
VINOBRANÍ – Březno
JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR – festival sborového zpěvu populárních písní - Chomutov
DRAKIÁDA – fotbalové hřiště – Strupčice
HUBERTOVA JÍZDA – jezdecká stáj - Březno
BÍLENECKÉ DÝŇOVÁNÍ – kulturní dům Bílence
KRUŠNOHORSKÝ BYSNYS DAY – Městské divadlo - Chomutov
STRAŠIDELNÁ ZOO – PZOO – Chomutov
HALLOWEENSKÁ PARTY PRO DĚTI – Strupčice
OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY – SKKS - Chomutov
DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU – Chomutov
VYSAZENÍ STROMU SVOBODY – Strupčice

na, www.hrebikarna.cz

listopad
2. 11.
2. 11.
6. - 7. 11.
10. 11.
18. 11. /14.00
24. 11. /10.00
24. 11. /9.00-15.00

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – Březno
MUZIKÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ dětí ZŠ – Strupčice
VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2019 - městská sportovní hala – Chomutov
MARTINSKÁ ZÁBAVA – Strupčice
CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA – VELKÁ CENA MĚSTA CHOMUTOVA – Chomutov
VÁNOCE V MUZEU (vánoční výstava) - Chomutov
ADVENTNÍ DÍLNY – tvořivé dílny pro širokou veřejnost, ZŠ a MŠ – Chomutov
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ŠTEFAN MARGITA – koncert v Jirkovském divadle Jirkov
HUBERTOVA JÍZDA – zakončení jezdecké sezóny – Chomutov
HALLOWEEN pro děti, DÝŇOVÁNÍ – Boleboř

PZOO – jezdecký areál, tel.: 606 224 956

prosinec
1. 12. /16.30
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – Droužkovice
1. 12.
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA PRO DĚTI – sportovní hala - Málkov
2. 12. /16.00
ZAHÁJENÍ ADVENTU – kostel sv. Jakuba Většího Škrle
2. 12.
ADVENT A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU – kostel sv. Jakuba Většího - Málkov
2. 12.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – Březno
2. 12.
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA, ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU – Strupčice
2. -24. 12. /16.00-18.00 CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE – Chomutov
2., 9.,16. a 23. 12./14.00 ADVENTNÍ NEDĚLE VE STARÉ VSI – PZOO Stará Ves – Chomutov
2.,9.,16. a 23.12./18.00 ADVENTNÍ KONCERTY V KOSTELE SV. IGNÁCE – Chomutov
3. 12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Březno
5. 12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – střed města Jirkov
6. 12.
VÝSTAVA BETLÉMŮ – Sušany
7. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – kulturní dům Bílence
9. 12.
MIKULÁŠSKÁ VE STARÉ VSI – PZOO Stará Ves – Chomutov
10. -11. 12.
JIRKOVSKÝ CHARITATIVNÍ ADVENT – Kostelní ulice - Jirkov
14. 12. /17.00
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ – Droužkovice
18. 12.
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ v kostele – Strupčice
23. 12. /15.00
ADVENTNÍ KONCERT LOUTNY ČESKÉ – SKKS galerie Lurago - Chomutov
24. 12.
ŽIVÝ BETLÉM– zámek Červený Hrádek
24. 12. /00.00
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBA – SKKS kostel sv. Ignáce - Chomutov
24. 12.
PŮLNOČNÍ MŠE – Strupčice
25. 12. /10.00
ČOKOLÁDOVÝ BĚH – Start u loděnice na KJ, cíl Partyzán – Chomutov
31. 12. /10.00-14.30
SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA KOČIČÁK A ZIMNÍ STANOVÁNÍ – Chomutov
31. 12. /23.45
SILVESTR před radnicí – Březno
31. 12.
SILVESTROVSKÁ PARTY – Strupčice
31. 12.
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ –Málkov
prosinec
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU A MIKULÁŠ – Boleboř
prosinec
TURNAJ V PINGPONGU– Boleboř
prosinec
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA pro děti a dospělé – Boleboř
prosinec
ADVENTNÍ KONCERT v kostele – Březno
RODINNÉ ZÁPOLENÍ 2018
15. 9.
Netradiční pětiboj
6. 10.
České báje a pověsti
27. 10.
Lampionový průvod
18. 11.
Chomutovská ploutev
9. 12.
Slavnostní losování

SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 2018
Chomutov, náměstí 1. máje
8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11., 1. 12., 15. 12.
od 8.00 do 12.00 hodin
parkoviště u Městského informačního centra v Chomutově
1. 12. a 15. 12. od 8.00 do 12.00 hodin
www.severoceskefarmarsketrhy.cz
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