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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO
Číslo 6
AKTUALITA
OPĚT JSME BYLI ÚSPĚSNÍ!!! 😊
S radostí Vám oznamujeme, že naše
žádost o dotaci na pořízení kompostérů pro občany prošla hodnocením a
jsme v tabulce projektů doporučených k financování. (Na str. 8 najdete náš projekt za Chomutovsko).
Nová žádost o dotaci na pořízení
kompostérů byla podána v rámci výzvy č. 103 z OPŽP a zaregistrována
pod názvem „Chomutovsko – kompostéry pro občany – 2, s číslem projektu:
CZ.05.3.29/0.0/0.0./18_103/000844
2.Do projektu jsou zapojeny 4 obce:
Černovice, Droužkovice, Jirkov a
Chomutov, požadují 459 kompostérů
pro občany a město Chomutov plánuje rozšíření sítě kontejnerů na textil.

březen 2019
Motto:
„HORY DOLY, region nečekaných možností“

Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vítám Vás nad stránkami již šestého 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 i já, starosta obce Vysoká Pec, se s Vámi podělil o několik
postřehů týkajících se svazku.
Jak již bylo napsáno v předchozím vydání Informačního zpravodaje svazek
spravuje celkem 25 obcí spadajících do ORP Chomutov. Vznik tak velkého svazku
byl na samém začátku dosti náročný, všichni zástupci obcí se logicky ptali, zda tak
velké uskupení má smysl a co bude jeho náplní.
Musím přiznat, že i já sám jsem byl na pochybách. S odstupem času ale vznik svazku
hodnotím jako velmi přínosný projekt pro dané území, který má budoucnost.

Mnoho lidí si domnívá, že cílem svazku je dělat věci stejně na celém území. Často
slýchám, že v sousední obci se to dělá jinak anebo lépe, proč to neděláme tak jako
sousedi. Ovšem toto cílem svazku není. Každá obec je jiná, žijí v ní jiní lidé, s jinými
potřebami a v jiném prostředí. A právě při těchto diskuzích vítám vznik našeho
svazku. Následně mohu dát občanům ve své obci informaci, jak se žije obyvatelům v okolních obcích, co tam dělají, jaké mají
Kancelář svazku obcí Chomutovsko.
zkušenosti, jaké mají problémy, co je trápí a jak vše posléze řeší. Toto je, podle mého, největší přínos vzniku našeho svazku. Díky
těmto informacím a získaným zkušenostem se mohu poučit a vybrat řešení, které je již s kladným výsledkem odzkoušeno.
Samozřejmě, že získané informace musím přizpůsobit potřebám naší obce, ale důležité je, že je mám a vím, jak je zpracovat.
Dále si myslím, že velmi důležitým cílem svazku je naplnit funkčnost daného území z pohledu základních služeb jako jsou např.
doprava, odpady, školství. Svazek má sílu dosáhnout lepších výsledků pro všechny jeho členy. Z pohledu volnočasových aktivit, jako
jsou cyklostezky, kulturní a sportovní akce se nabízí pořádání aktivit napříč mezi členy svazku, a nejen kopírovat různé akce od
sousedů.
Závěrem bych chtěl touto formou poděkovat za dobře odvedenou práci zaměstnancům svazku, a to zejména při přípravě společných
projektů, nejen těch realizovaných, ale i těch ostatních, nad kterými strávili spoustu času, i když se nakonec nerealizovaly.

S pozdravem Milan Čapek, starosta obce Vysoká Pec
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VOLBA NOVÉHO PŘEDSEDY DSO CHOMUTOVSKO
Po volbách do obecních zastupitelstev došlo i k volbám orgánů Dobrovolného svazku
obcí Chomutovsko. Vzhledem ke změnám na pozici náměstka primátora statutárního města
Chomutova a s ohledem na stanovy Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, kde je dáno, že na
zasedáních valné hromady zastupuje členskou obec starosta nebo místostarosta, bylo potřeba
přikročit k volbě nového předsedy svazku. Dosavadnímu předsedovi Mgr. Janu Marešovi, MBA,
přítomní starostové vyjádřili poděkování za spolupráci a vedení svazku. Náměstek primátora
města Chomutova, Mgr. Milan Märc převzal funkci předsedy svazku dne 18. 12. 2018 na valné
hromadě ve Vysočanech. Během jednání valné hromady dále proběhla volba místopředsedy
Svazku, kterým je i nadále starosta obce Hrušovany, Ing. Petr Šmíd a volba orgánů svazku. Došlo
k mírné obměně členů rady svazku, která nyní bude zasedat ve složení zástupců obcí Březno,
Hrušovany, Chomutov, Nezabylice, Otvice, Strupčice a Vysoká Pec. Zastoupení obcí v kontrolní komisi zůstává stejné
s tím, že došlo ke změně na pozici zástupce za město Jirkov. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách
svazku: www.dso-chomutovsko.cz.

Z valné hromady ve Vysočanech.

BLATNO JE BRONZOVÉ V PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Obec Blatno z okresu Chomutov,
držitelka Zelené stuhy za péči o
zeleň a životní prostředí v rámci
letošního krajského kola soutěže
Vesnice roku 2018, uspěla i v celostátní konkurenci. V soutěži
Zelená stuha České republiky

2018 získala třetí místo s finanční odměnou půl milionu korun. Jedná se o velký úspěch obce
z
Ústeckého kraje po mnoha letech.
„Třetí příčka pro Blatno je obrovský
úspěch, protože obstát v konkurenci

Z předání zelené stuhy v obci Blatno.
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moravských obcí, Jižních Čech nebo
Vysočiny opravdu není snadné.
Máme velkou radost a už se moc těším
na nápady spoluobčanů, co bychom za
odměnu, která je s umístěním spojená,
v naší domovině mohli pro životní prostředí a krajinu Blatenska udělat," okomentovala úspěch starostka obce Iveta
Rabasová Houfová.

Informační zpravodaj svazku obcí Chomutovsko
Kontaktní informace
Svazek obcí Chomutovsko
Táboritská čp. 115/4
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

číslo 5, září 2018

Prodloužení projektu CSS
Smlouva o vzájemné spolupráci se SMOČR, díky které má svazek příspěvek na aktivity
kanceláře, skončí v polovině roku 2019. Stále probíhají jednání o možnosti prodloužit
projekt o půl roku, tj. do konce roku 2019. Na valné hromadě svazku ve Vysočanech
všichni přítomní souhlasili se zapojením do prodloužení projektu o půl roku, tj. do konce
roku 2019.
Ing. Bronislava Bolcková, expert na komunikaci projektového týmu SMOČR uvedla podrobnosti k podmínkám pokračování projektu CSS. Budou zachovány stávající úvazky
v kanceláři svazku, bez navýšení spoluúčasti svazku, bude přidána nová klíčová aktivita
Lokální ekonomika. Svazky obcí zapojené do projektu CSS do konce roku 2018 měly vyjádřit svůj zájem o pokračování projektu, aby SMOČR mohl vyčíslit přesnou míru podpory, pravděpodobně se bude jednat o 60 % příspěvku na mzdy.

Spolupráce a sdílení dobré praxe starostů pokračuje

pověřenec pro ochranu
osobních údajů:
Pavlína Knížková
tel.: 720 128 387

Na vernisáži děl manželů Kantových dne 29. listopadu v Kadani byla symbolicky předána
částka 3 tis. Kč, dar muzeu vitráží v kostele sv. Jiljí v Libyni. Na poskytnutí příspěvku se
shodli starostové a starostky obcí našeho svazku během návštěvy Podbořanska, při
které měli možnost manžele Kantovy a muzeum vitráží poznat. Jak sdělila tajemnice
svazku obcí Podbořanska paní Libuše Moravčíková, starostové jejich obcí byli velmi
spokojeni s programem návštěvy na Chomutovsku a další návštěvy budou jistě

pokračovat i v letošním roce.
V září loňského roku se k nám do regionu přijeli podívat starostové ze Středočeského kraje, z Dobrovolného
svazku obcí CHOPOS. Jezdí rádi navštěvovat různé oblasti Čech, Moravy a Slezska. Tentokrát si vybrali Chomutovsko
a byli velmi příjemně překvapeni tím, jaké zajímavosti jsou k vidění v Krušných horách. Výlet do areálu povrchového
dolu na Mostecku je zaujal natolik, že inspirovali k návštěvě Chomutovska další kolegy starosty z Příbramska.
Setkání s partnerským svazkem obcí ORP Příbram je naplánováno na polovinu května 2019. Vzhledem k tomu, že i
Příbramsko má svoji hornickou minulost, je připravena návštěva dolu Nástup Tušimice a pro kolegy starosty bude
hlavním bodem programu.
Manažerky Svazku obdržely informaci o zájmu kolegů starostů ze sousedního Saska o přeshraniční spolupráci
v rámci projektu „Otevřené a moderní úřady‘ s naším Svazkem. Podrobnosti budou projednány na německé straně
v nejbližší době.

Pí. Jitka Kantová a její vitrážnické práce.

GDPR – V PRAXI – POMÁHÁME OBCÍM CHOMUTOVSKA
Manažerka Svazku, Ing. Lenka Kynčilová uvedla, že od začátku výkonu služby
pověřence na ochranu osobních údajů se kancelář Svazku snaží zejména o výklad
Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzn. obcím a organizacím
poskytovat především metodickou a poradenskou pomoc, usnadnit plnění Nařízení a
zbytečně nezatěžovat obce a organizace dalšími povinnostmi, které Nařízení ve
skutečnosti neukládá. Jak ukázal vývoj situace a zejména výkladová stanoviska Úřadu
pro ochranu osobních údajů, je to cesta správná.
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Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) apeluje na správnou interpretaci GDPR. Hlavním cílem je především
zodpovědné nakládání s osobními údaji. Jak řekl ředitel odboru konzultačních agend ÚOOÚ, JUDr. Žůrek,
„osobní údaj není nic toxického“.
Jako „šílenosti vykladačů GDPR“ úřad označuje např. nadbytečné vyžadování souhlasů a nadbytečnou anonymizaci dětí,
čímž je myšleno rušení nástěnek se jmény dětí na vystavených výkresech. Hlavním důvodem absence selského rozumu
při implementaci GDPR je snaha být papežštější než papež.
V lednu 2019 bylo u obcí a školských zařízení, pro které kancelář svazku zajišťuje službu pověřence pro ochranu osobních
údajů, ukončeno 2. kolo monitorovacích návštěv.
Tentokrát jsme se zaměřili především na splnění nových povinností jako je ohlašování porušení zabezpečení OÚ
(osobních údajů), informační povinnost a s ní související práva subjektů údajů.
Dále jsme informovali o činnostech, kde se nejčastěji chybuje buď neoprávněným zveřejněním OÚ (žádosti dle zák.
č. 106/1999 Sb., vyhlášky na webových stránkách) nebo nedostatečným zabezpečením OÚ (zasedání zastupitelstva
obce, pracovní prostředí).
Podle zjištěných potřeb se v dalším kole návštěv zaměříme na kontrolu a doplnění Záznamů o činnostech zpracování.
Tyto záznamy musí být vyplněny pro každou agendu, přičemž je důležité správně stanovit právní titul pro zpracování
OÚ.
V návrhu zákona o ochraně osobních údajů, který senát vrátil s pozměňovacími návrhy do poslanecké sněmovny je
nejzásadnější změnou návrh na úplné zrušení pokut pro veřejnou správu. Poslanecká sněmovna dosud o zákonu
nejednala.

AKTIVITY SVAZKU V ROCE 2019
Plán činností pro rok 2019
Valná hromada ve Vysočanech projednala mj. plán činnosti Svazku na rok 2019. Kancelář svazku je
připravena plnit plán činností i v roce 2019 v podobném rozsahu jako v loňském roce. Plán je doplněn
o novou aktivitu Lokální ekonomika. V případě podpisu dodatku smlouvy o spolupráci se SMOČR se svazek musí
zavázat k plnění této aktivity.
❖
❖

❖

❖
❖

❖

SETKÁNÍ
PROJEKTY
o VZDĚLÁVÁNÍ
o PROPAGACE: Mobilní aplikace, Informační zpravodaj, Facebook, Webové stránky, Naučné stezky, Malovaná
mapa, Infopanely
o KOMPOSTÉRY I: udržitelnost
o KOMPOSTÉRY II: realizace
PORADENSTVÍ
o GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
o ČINNOST ORGÁNŮ OBCE
SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ AKCE
SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY
LOKÁLNÍ EKONOMIKA

Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR v Ústeckém kraji – 12.2.2019
Tradiční každoroční krajská setkání zahájil Svaz měst a obcí České republiky tentokrát v Ústeckém
kraji. Na krajském úřadě se sešli 12. února představitelé obcí, měst a primátoři statutárních měst a nechyběl ani hejtman Oldřich Bubeníček. Právě Teplice z Ústeckého kraje se v nedávné době staly posledním statutárním městem, které přistoupilo do SMO.
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Setkání se zúčastnili také někteří starostové obcí našeho svazku. Během přestávky diskutovali zejména o nominaci
zástupců obcí Ústeckého kraje do Rady SMOČR. Volba členů/náhradníků Rady bude probíhat 23. – 24. května 2019
na XVII. sněmu SMOČR v Ostravě.
Na setkání se představila nová výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Mgr.
Radka Vladyková, která je ve funkci od
1. února letošního roku. Bývalý výkonný ředitel Mgr. Pavel Drahovzal se
stal ředitelem našeho projektu CSS.
Na jednání byly prezentovány informace k aktuální legislativě, ke stavu
aktuální přípravy nového programovacího období pro roky 2021–2027, a
další odborná vystoupení. Ing. Lízner prezentoval výsledky projektu CSS, do kterého jsme v Ústeckém kraji zapojeni
jako jediní. Na rozdíl od jiných krajů, zejména na Moravě, Vysočině, Jižních a Středních Čechách, kde je zapojení do
projektu nesrovnatelně vyšší.

Společné projekty podporují rozvoj Chomutovska

Vzdělávací cyklus
Agenda vzdělávacích aktivit organizovaných kanceláří svazku, resp. Centrem
společných služeb za podpory Severočeských dolů, a.s. a Fondu Ústeckého kraje, plní
základní představy zástupců obcí, a to jak zastupitelů, tak zaměstnanců.
Semináře konané přímo v místě svazku vyhovují požadavkům zjištěným při setkáních se starosty. O
tom, že témata jsou aktuální, zajímavá a že úroveň přednášejících je vysoká, svědčí počet účastníků na seminářích.
Průměrně se semináře účastní více než 20 zájemců o vzdělání. Pokud je akce organizovaná pro zaměstnance a úředníky
obcí, jejich školení lze započítat do povinných kreditů a účastníci obdrží certifikát o absolvování školení.
Benefit, který takto organizovaná školení přínáší obcím, jsme vyjádřili pomocí úspory času na jednu akci ve výši téměř
10 tis. Kč. Za dobu, kdy kancelář svazku organizuje vzdělávací cyklus tj.vzdělávání v roce 2016/2017/2018, bylo
zorganizováno 11 vzdělávacích akcí, a CSS ušetřilo obcím celkem 102 850,- Kč.
I v letošním roce jsou připravena zajímavá témata školení. Hlavním cílem pokračování je zvýšit kvalitu odborných a
obecných kompetencí zástupců členských obcí školením v těchto tematických okruzích: elektronizace veřejných zakázek,
základní registry, rozpočtová skladba 2019, správní řízení, zákon o obcích atd.

Seminář – místní poplatky a elektronizace veřejných zakázek.
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Informační systém o turistických zajímavostech
Mobilní aplikace Chomutovsko - HORY DOLY
Vydejte se s mobilní aplikací na další výlety po Chomutovsku.
Naučná stezka „Strupčice – Babičko, dědečku vyprávěj“
Výlet po existující naučné stezce ve Strupčicích je v mobilní aplikaci upraven vhodnou a zábavnou formou pro různé
věkové kategorie dětí. Prvním výletem „Pro nejmenší – babičko, dědečku vyprávěj“ provází návštěvníky stezky
malý Honzík. O něco větší Honzík provede starší děti výletem s názvem „Pro školáky – babičko, dědečku
vyprávěj“. Trasa je o něco delší a otázky pro školáky jsou o něco složitější.
Výlet po Blatensku „Zindelova stezka“ je v přípravě. Probíhá finální výběr materiálu pro nejvhodnější grafickou a
textovou úpravu.
Město Jirkov připravuje trasu z Jirkova na Červený Hrádek po stopách významných barokních sochařů rodiny Brokoffů
určenou pro rodiny s dětmi, která bude následně prezentována i v mobilní aplikaci Chomutovsko HORY DOLY.
Město Chomutov připravuje vydání tištěného průvodce pro cyklisty. Trasy budou zaznamenány v mapě se základními
informacemi, budou zahrnovat i okolí Chomutova. Další podrobné informace budou k dispozici v mobilní aplikaci
Chomutovsko HORY DOLY. V mobilní aplikaci tak budou vytvořeny další výlety v kategorii Cyklovýlety.
Pracovní skupina k tématu cestovní ruch, složená se zástupců měst a obcí, se sešla dne 4.12.2018 a shodla se na zadání
jazykových mutací aplikace v Aj, Nj.

Výlet „Pro nejmenší – babičko, dědečku vyprávěj“.

Propagujeme Chomutovsko na webových stránkách i Facebooku
Na webových stránkách www.dso-chomutovsko.cz naleznete vždy aktuální
informace o dění v obcích a o projektech svazku. Rubrika NEJ
Chomutovska byla věnována barokních sochařů rodiny Brokoffů a
muzeu Na Kočičáku.
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.

Kompostéry
1. žádost o dotaci z OPŽP
Realizace projektu je úspěšně ukončena.
•
•
•

V souladu s podmínkami programu byla podána závěrečná zpráva o vyhodnocení projektu.
Příslušný podíl dotace byl odeslán na účet všem zapojeným obcím.
V době udržitelnosti (5 let od ukončení projektu) je nutné projekt administrovat, zpracovávat monitorovací
zprávy. Na základě dopisu předsedy Svazku jsou obce připraveny poskytnout Svazku určitou dotaci na tuto činnost. Kancelář Svazku připravila kalkulaci ceny za službu.
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Dodávka a umístění kompostérů do obcí v 1. projektu.

2. žádost o dotaci z OPŽP
První předání kompostérů občanům v 7 obcích svazku vyvolalo novou vlnu zájmu o kompostéry. Zájem
projevili občané obcí z 1. projektu, ale i ze dvou dalších obcí, včetně občanů z Chomutova. Kancelář svazku
na základě tohoto zájmu připravila novou projektovou žádost o dotaci na pořízení kompostérů z výzvy č. 103 OPŽP. Byla
podána a je ve stádiu hodnocení projektu. Hodnotící komise zasedá 21. 2. 2019 a rozhodnutí by mělo být vydáno
začátkem března. Předpokládané způsobilé výdaje projektu pro čtyři zapojené obce Černovice, Droužkovice, Chomutov
a Jirkov jsou ve výši 1.599.378,- Kč (vč DPH).

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku – Infotabule
Starostové a starostky obcí Chomutovska mají vůli společně propagovat zajímavosti území a
spolupracují v pracovní skupině pro cestovní ruch spolu s odborníky z destinačních agentur a dalšími.
Jejich snahou je dosáhnout účinného marketingu cestovního ruchu a zlepšení informovanosti o
atraktivitách regionu. Prvním výstupem diskusí v pracovní skupině bylo pořízení mobilní aplikace Chomutovsko
HORY DOLY.
Dalším výstupem práce ve skupině pro cestovní ruch je návrh na pořízení Informačních tabulí v obcích svazku.
Realizace akce Informační tabule Chomutovska přispěje k naplnění cíle D 3.2 Inovace stávajících a podpora vzniku
nových produktů cestovního ruchu, který byl definován ve Strategii rozvoje Chomutovska a navazuje na základní
strategické cíle destinace a zároveň odpovídá Národnímu programu rozvoje CR 2016–2020.
Kancelář svazku při monitoringu dotací zjistila možnost podat žádost o podporu projektu v rámci dotačního titulu MMR
na podporu infrastruktury cestovního ruchu.
Jak bude projekt vypadat? Bude obsahovat 3 aktivity:
Aktivita A – Hlavní aktivitou je vybudování nového
informačního systému o zajímavostech v regionu. Na
informačních panelech bude umístěna základní jednotná
informační mapa Chomutovska s vyznačením bodů zájmu
v jednotlivých obcích regionu, atraktivních pro turisty. Doplňkově
budou na panelech vždy další podrobnější informace vztahující se
k danému místu ve formě fotografií, textu v čj. včetně jazykových
mutacích Aj, Nj.
Aktivita B – Propagace nového informačního systému bude zajištěna formou tištěného materiálu, mapy. Mapa bude
k dispozici pro informační centra obcí a měst Chomutovska a pro
návštěvníky veletrhů zaměřených na cestovní ruch, kterých se členské
obce svazku budou účastnit. V tištěném materiálu bude zakreslena mapa
s atraktivitami Chomutovska a trasy výletu po jednotlivých zastaveních,
tj. místech osazení informačních tabulí. Aktivita B přímo navazuje na
aktivitu A. Informace v letáku budou připraveny v jazykových mutacích.

Aktivita C – Informace o konkrétních zajímavostech v místech, kde
bude instalován soubor tabulí, informace na letáku budou připraveny
v jazykových mutacích v anglickém a německém jazyce.
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Pokud svazek uspěje se žádostí o dotaci, lze obdržet 50 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. Očekávaným
přínosem akce je vytvoření nového produktu cestovního ruchu, který přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti
regionu v oblasti cestovního ruchu. Vzniká na základě dobré komunikace subjektů podílejících se na rozvoji
cestovního ruchu v regionu a je prvním krokem ke společnému informačnímu systému cestovního ruchu na
Chomutovsku. Je očekáváno zapojení komerčních subjektů, zlepšení kvality služeb a v důsledku prodloužení délky
pobytu turistů a návštěvníků regionu.
Cílem akce je zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků o přírodních a historických atraktivitách
území, vhodnou formou propojit obce s městy v regionu a společně připravit pro turisty vyváženou
celoroční nabídku, zvýšit jejich zájem o dlouhodobější pobyt v území.
Žádost o dotaci na pořízení informačních tabulí vč. jazykových mutací a propagačního letáku z výzvy č.
1/2019/117D72100 MMR byla podána k 15.2.2019 a je ve stádiu hodnocení projektu. Předpokládané způsobilé výdaje
projektu pro 15 zapojených obcí Bílence, Blatno, Boleboř, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Nezabylice,
Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice a Všestudy jsou ve výši 732.900,- Kč (vč DPH).
•
•
•

Je třeba podepsat smlouvu o spolupráci a financování projektu mezi Svazkem a obcemi
zapojenými do projektu.
V případě úspěšného vyhodnocení projektu uzavřít smlouvy o výpůjčce mezi Svazkem a obcemi
Vybrat dodavatele infotabulí, propagačního letáku a jazykových mutací

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 2019:
březen
3. 3. /15.00
6.-7. 3./14.30
8. 3.
15. 3./19.00
16. 3./14.00
22.-24. 3./9.00-18.00
23. 3./20.00
26. 3.
28. 3.-28. 10.
29. 3.
březen
březen

KARNEVAL SHOW – Jirkovské divadlo – Jirkov
MATEŘINKA 2019 – Městské divadlo – Chomutov
BABINEC - Kalek
LORNA FOTHERGILL – Jirkovské divadlo – Jirkov
PROBOUZENÍ MEDVĚDŮ HNĚDÝCH – Zoopark – Chomutov
DESKOHRÁTKY – velký sál Chomutovské knihovny – Chomutov
REPREZENTAČNÍ PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA Chomutov
KDYŽ SE ZHASNE (komedie) – Jirkovské divadlo – Jirkov
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NTM – ČT, PÁ, SO, NE – Chomutov
NOC S ANDERSENEM – Chomutovská knihovna – Chomutov
MDŽ – Boleboř
JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA - Nezabylice

duben
6. 4./20.00
6. 4./8.00
13. 4./18.00
13. 4.
20. 4./10.00-18.00
21. 4./11.00
25.-27. 4.
27. 4.
27. 4.
27. 4./9.00-17.00
27. 4./11.00
27. 4./15.00-21.00
30. 4.
30. 4./17.00
duben
duben

COUNTRY BÁL – Jirkovské divadlo - Jirkov
UKLIĎME ČESKO – Chomutov
FONTÁNA – Jirkovské divadlo – Jirkov
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA - Kalek
DEN ZEMĚ – Zoopark - Chomutov
PATNÁCTKA V BEZRUČÁKU – Chomutov
TECHNODAYS – Rocnet aréna - Chomutov
ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY – zámek Červený Hrádek
SUŠANSKÁ POUŤ – náves – Sušany
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL – Chomutov
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL CHOMUTOV 2019 – parkoviště SD a.s. – Chomutov
APRIL OPEN AIR – festival rock, punk, jazz/rock – atrium knihovna - Chomutov
STAVĚNÍ MÁJKY, ČARODĚJNICE – náves – Strupčice
ČARODĚJNICE – hřiště – Bílence
PÁLENÍ ČARODĚJNIC - Boleboř
PÁLENÍ ČARODĚJNIC - Nezabylice

a, www.hrebikarna.cz

květen
4. 5./8.00-12.00
4.-5. 5.
11. 5.
14. 5.
18. 5./15.00
18. 5.
24. 5.
25. 5.
25. 5.
25.-26. 5.
25. 5.
25. 5.
25.-26. 5./9.00
31. 5./13.00-18.00
sobota květen/červen
květen
květen

VELKÁ CENA CHOMUTOVA DRAČÍCH LODÍ – Kamencové jezero – Chomutov
CZECH DANCE MASTERS 2019 – Městská sportovní hala - Chomutov
FARMÁŘSKÉ TRHY – Okořín
MATEŘINKOVÉ PÍSŇOBRANÍ – Městské divadlo - Chomutov
SETKÁNÍ OBYVATEL ZANIKLÝCH OBCÍ – zámek Červený Hrádek
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU - Strupčice
NOC KOSTELŮ – Strupčice, Sušany
KLUDSKÉHO ZAHRADA – Jirkov
JIRKOVSKÁ SRDÍČKA – Jirkov
CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI – Chomutov
VOLTIŽNÍ ZÁVODY – Zoopark – Chomutov
OTEVŘENO 2019 – multižánrový festival - Chomutov
ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V RYCHLOSTNÍ KANOISTICE – Kamencové jezero - Chomutov
ZUŠ OPEN 2019 – před OC Chomutovka - Chomutov ZOO –
MUZEJNÍ NOC 2019 - Chomutov Z
RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ – Boleboř
RODINNÉ VANDROVÁNÍ - Kalek

jezdecký areál, tel.: 606 224 956

květen

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ POCHODU SMRTI - Nezabylice
9

Informační zpravodaj svazku obcí Chomutovsko

číslo 5, září 2018

červen
1. 6.
1. 6.
1. 6.
1. 6./15.00
1. 6./14.00
1. 6.
1. 6./9.30
7.-8. 6.
17.-22. 6.
20.-23. 6.
červen
červen

MYSLIVECKÝ DEN – zámek Červený Hrádek
DEN DĚTÍ – Zoopark – Chomutov
TRAMPSKÁ ŘEZBÁŘSKÁ VÝSTAVA - Kalek
DĚTSKÝ DEN – hřiště –Bílence
BENEFIĆNÍ DEN DĚTÍ – atrium Chomutovské knihovny – Chomutov
MALÉ DERBY PONÍCI – Zoopark - Chomutov
TÁTO, MÁMO, POJĎ SI HRÁT – zahrada ZSŠ a MŠ Palachova – Chomutov
OTEVŘENO 2019 – multižánrový festival - Chomutov
SOCHAŘSKÉ SYMPOSIUM – Jirkov
DANCE FEVER 2019 – mistrovství Evropy v disco – Rocknet aréna - Chomutov
DĚTSKÝ DEN - Boleboř
DEN DĚTÍ S TÉMATIKOU PO STOPÁCH INDIÁNŮ - Nezabylice

červenec
20. 7.
červenec
červenec

LETNÍ HRÁTKY A LETNÍ NOC - sportovní areál – Strupčice
SPORTOVNÍ DEN – Boleboř
BAZÁREK - Boleboř

srpen
9., 10., 16., 17. 8.
22.-24. 8.
25. 8./14.00
31. 8.
31. 8.
31. 8.
srpen

POHÁDKOVÉ SAFARI – Zoopark - Chomutov
OBNAŽENÍ – multižánrový festival - Chomutov
COUNTRY FESTIVAL - Chomutov
CHOMUTOVSKÝ PŮLMARATON – Chomutov
OKRESNÍ DOŽÍNKY – náves – Bílence
OSLAVY 140. VÝROČÍ SDH KALEK - Kalek
UKONČENÍ PRÁZDNIN PRO DĚTI - Boleboř

září
1. 9.
5. 9./15.00-18.00
7. 9./9.00-17.00
7. 9.
7. 9.
7. 9.
12. 9./17.00
14. 9.
14. 9./15.00-21.00
14. 9.
21. 9./16.00
28. 9.
28. 9.
28. 9./14.00
28. 9.
29. 9.
Září

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – sportovní areál – Strupčice
POHÁDKOVÝ PARK - Chomutov
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - Chomutov
SRAZ HISTORICKÝCH TRAKTORŮ – Sušany
MEZI MĚSTY – Chomutov
FESTIVAL SPORTU – Chomutov
SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ – barokní zámeček - Škrle
HORNICKÁ POUŤ – Jirkov
INDIAN SUMMER OPEN AIR – Chomutov
KALECKÉ HOUBOBRANÍ - Kalek
BEZRUČÁK – hudební festival - Chomutov
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ – náves – Strupčice
SLAVNOSTI ČESNEKU – sportovní areál – Strupčice
CHOMUTOVSKÝ POHÁR LYŽÍ A SNOWBOARDŮ S MAXIMAL ANIMAL – Chomutov
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT - Kalek
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT – kostel - Strupčice
VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA - Nezabylice

říjen
5. 10.
6. 10./16.00
26. 10./14.00
26. 10.

DEN ZVÍŘAT – Zoopark - Chomutov
JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR – Chomutov
BÍLENECKÉ DÝŇOVÁNÍ – kulturní sál – Bílence
STRAŠIDELNÁ ZOO – Zoopark - Chomutov
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listopad
2. 11./16.00-19.00
2. 11.//20.00
5.-6.11.
9. 11.
15. 11.
17. 11.
25. 11./10.00
30. 11.
listopad
listopad

STRAŠIDELNÝ PARK – Zoopark – Chomutov
HALLOWEENSKÁ ZÁBAVA – kulturní sál - Bílence
VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2019 – Městská sportovní hala - Chomutov
HUBERTOVA JÍZDA – Zoopark - Chomutov
MARTINSKÁ ZÁBAVA – sál TRIO - Strupčice
CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA – Chomutov
VÁNOCE V MUZEU – Chomutov
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA - Kalek
HALLOWEEN PRO DĚTI - Boleboř
STRAŠIDELNÁ PARTY – Nezabylice

prosinec
1. 12.
1. 12./16.00
1.-24. 12./10.00-18.00
1. 12.
1. 12.
1., 8., 15., 22. 12./14.00
2. 12.
5. 12.
7. 12.
9.-10. 12.
14. 12./14.00-17.00
14. 12.
15. 12.
24. 12.
28. 12.
31. 12./13.00-15.00
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

MIKULÁŠSKÁ, ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Strupčice
ZAHÁJENÍ ADVENTU – kostel sv. Jakuba Většího - Škrle
CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE – Chomutov
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – zámeček – Škrle
ZAHÁJENÍ ADVENTU - Kalek
ADVENTNÍ NEDĚLE VE STARÉ VSI – Zoopark – Chomutov
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU - Bílence
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Jirkov
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S NADÍLKOU - Kalek
CHARITATIVNÍ ADVENT – Jirkov
VÁNOČNÍ ŠUPINA – Aquasvět – Chomutov
ADVENTNÍ KONCERT - Kalek
VÝSTAVA BETLEMŮ – kostel – Sušany
ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ V KOSTELE – Kalek
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE - Kalek
SILVESTR NA LEDĚ – Rocknet aréna - Chomutov
ROZSVÍCENÍ STROMEČKU – Boleboř
MIKULÁŠSKÁ – Boleboř
STOLNÍ TENIS – Boleboř
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - Nezabylice
VÁNOČNÍ SVAŘÁK – Nezabylice
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA – Nezabylice

RODINNÉ ZÁPOLENÍ 2019
9. 2.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
30. 3. RODINNÉ HRY
13. 4. PO PEVNOSTECH NA KOČIČÁKU
11. 5. HLEDÁNÍ POKLADU BEZHLAVÉHO MNICHA
1. 6.
DEN DĚTÍ
22. 6. FASCINUJÍCÍ VYNÁLEZY
14. 9. KOČKOVÁNÍ S LEVHARTY
5. 10. HARRY POTTER
27. 10. DÝŇOBRANÍ
30. 11. POHÁDKOVÉ VÁNOCE
15. 12. SLAVNOSTNÍ LOSOVÁNÍ
+ BONUSOVÉ PRÁZDNINOVÉ AKCE
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SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 2019
Chomutov, náměstí 1. máje
9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 14. 8., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30.
11., 14. 12.
od 8.00 do 12.00 hodin
Jirkov, náměstí dr. E. Beneše
10. 5., 27. 9., 25. 10.
www.severoceskefarmarsketrhy.cz
Lení kino Jirkov:
8. 6., 20. 7., 3. 8., 30. 8.
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