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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO
Číslo 4
AKTUALITA

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

VYŠLO TO!!! 😊

Úvodní slovo

Vážení a milí představitelé obcí,
Jsme na stránkách OPŽP.

Vážení čtenáři,

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).
Oficiální zprávu o schválení naší
žádosti o dotaci na kompostéry pro
občany jsme obdrželi 7.2.2018.
Připravujeme zadávací podmínky
výzvy v souladu s podmínkami
programu. Zašleme Vám je
samozřejmě k připomínkám a vše
budeme konzultovat s naším
projektovým manažerem ze SFŽP.
Kancelář svazku obcí Chomutovsko.

do rukou se Vám dostává čtvrté vydání Informačního zpravodaje Svazku
obcí Chomutovsko.
Zpravodaj je jednou z aktivit úspěšného projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také Centra
společných služeb - CSS.
Roli a postavení našeho svazku jak v tomto projektu, tak ve vlastní meziobecní spolupráci, vnímám osobně, ale i ostatní starostové členských obcí,
velmi pozitivně. Shodujeme se, že úzká a koordinovaná spolupráce je budoucností našeho regionu. Odpovídající technické, ale hlavně poradenské
zázemí, zajišťuje kancelář CSS.
Velmi žádané je poradenství v oblasti dotačních programů, a to jak v době
přípravy, tak vlastní realizace projektů. Proto byly služby kanceláře od července 2017 také rozšířeny o problematiku zadávání veřejných zakázek.
Stranou našeho zájmu však nezůstávají ani další oblasti. Podařilo se nám
například získat dotační prostředky na realizaci projektů v oblasti odpadového hospodářství a cestovního ruchu. Zapojili jsme se do komunitního
plánování, jsme aktivní v regionálním školství, zajímá nás problematika
udržitelného života v regionu a jeho propagace a spolupracujeme s dalšími
profesními sdruženími regionu. Více se však dočtete v tomto vydání zpravodaje. Aktuality a novinky Vám pak přináší naše webové stránky
www.dso-chomutovsko.cz.
Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na Vaši spolupráci s kanceláří
CSS.
Mgr. Jan Mareš, MBA - předseda Svazku obcí Chomutovsko

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB - V ČÍSLECH
Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, zkráceně nazvaný Centra společných
služeb (CSS), realizuje Svaz měst a obcí ČR od února 2016. Je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Má za cíl zvýšit profesionalitu výkonu veřejné správy, poskytovat a
rozvíjet veřejné služby prostřednictvím sdílení prostředků a kapacit obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí
(DSO).
Zajímavá čísla o projektu CSS:
•
•
•

83 DSO je zapojeno do projektu CSS v celé ČR
1 DSO je zapojen do projektu CSS v Ústeckém kraji
1 672 obcí tvoří projektové svazky (v obcích projektu žije 2,1 milionu obyvatel ČR)

Informační zpravodaj svazku obcí Chomutovsko

číslo 4, březen 2018

•

25 obcí je zapojeno v DSO Chomutovsko (jsou to všechny obce ze správního obvodu obce s rozšířenou působností
(SO ORP) Chomutov, což je unikátní, ojedinělé, žádný jiný svazek nekoresponduje s hranicemi SO ORP, nikde
jinde se to nepodařilo)

•

více než 51 tisíc služeb poskytla dosud všechna CSS obcím, tj. cca 40 služeb měsíčně na 1 CSS /stav k říjnu 2017

•

163 aktivit (služeb) poskytla kancelář CSS DSO Chomutovsko jen za 4Q roku 2017, z toho 96 aktivit poradenství.

CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB ŠETŘÍ ČAS, JE HO TAK
VÍC NA SLUŽBY LIDEM
V obcích Chomutovska stejně jako jinde rezonuje nyní velmi silně nařízení na ochranu
osobních údajů (tzv. GDPR). Již v říjnu loňského roku se manažerky svazku setkaly
s kolegy z DSO zapojených do projektu CSS.

Kontaktní informace
Svazek obcí Chomutovsko
Táboritská čp. 115/4
430 01 Chomutov
info@dso-chomutovsko.cz
www.dso-chomutovsko.cz

Mimo jiné se podrobněji věnovaly právě GDPR. Celorepublikového setkání CSS na
Vysočině se zúčastnilo víc než sto dvacet lidí z nejméně šedesáti dobrovolných svazků
obcí z celé České republiky. Kromě GDPR jednali o kvalitě služeb pro obce v těchto
oborech: veřejné zakázky, komunikace, elektronizace, digitalizace a chytrá řešení,
kvalita veřejné správy, strategie rozvoje vzdělávací soustavy, přechod na oběhové
hospodářství v kontextu s odpady a podpora podnikání. Účastnici se shodli, že je
třeba dávat více prostoru místním obyvatelům, zapojovat je do rozhodování v obcích
a dát jim vědět, že CSS šetří čas.

manažer svazku:
Ing. Lenka Kynčilová
Tel.: 724 755 765

Důvody jednání

Dvoudenní akce měla dva hlavní cíle:
1) odborné školení na GDPR a další výše uvedené oblasti
2) vzájemná výměna a sdílení zkušeností. Jednoduše: aby se dobrá praxe předala
napříč územím. Tak, aby se to, co funguje například na Vysočině, mohlo efektivně
zavést třeba v Ústeckém kraji. Aby se pracovníci Center společných služeb vzdělávali,
vzájemně inspirovali a získané nové znalosti a jinde ověřené postupy aplikovali
v místě, kde působí. Právě společným odbornějším zajištěním povinností, které musí veřejná správa zvládat, CSS spoří
zapojeným obcím, resp. jejich dobrovolným svazkům, peníze a čas. Mají ho tak víc na služby veřejnosti.

specialista svazku:
Gabriela Rousková
Tel.: 605 286 811

GDPR – CSS POMÁHÁ OBCÍM CHOMUTOVSKA
Dnem 25. května 2018 přibydou obcím nové povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)

Informace o GDPR
V souvislosti s GDPR města a obce mimo jiné musí:
• Znát potřebnou legislativu
• Upravit vnitřní předpisy, které se týkají osobních údajů
• Provést analýzu získávání a zpracování osobních údajů
• Upravit smlouvy se zpracovateli osobních údajů
• Zřídit a obsadit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
Doporučení pro přípravnou fázi GDPR:
• Získat od dodavatelů softwaru provozní dokumentaci
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Doplnit smlouvy s dodavateli softwaru o kapitolu GDPR
Dohodnout spolupráci dodavatele softwaru s pověřencem pro ochranu osobních údajů
Vytvořit či zaktualizovat organizační řád, řád pro provoz výpočetní techniky, spisový řád atd.

Podpora a motivace
Kancelář CSS byla požádána zástupci některých obcí DSO Chomutovsko o zajištění
povinností vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Jsme připraveni členským obcím našeho svazku pomoci při zajištění agendy
GDPR.
Máme k dispozici aktuální metodické materiály, vzory. Svaz měst a obcí ČR spolupracuje s Úřadem pro ochranu
osobních údajů a poskytuje odborné konzultace svazkům zapojeným do projektu CSS.
Starostové a starostky obcí se tak dozvěděli, že ve spolupráci s kanceláří CSS lze zahájit určité práce vlastními silami.
Připravily jsme materiál s otázkami. Odpovědi starostů nám pomohly upřesnit rozsah požadavků a odpovědné
zhodnocení našich možností. S obcemi, které projevily zájem o pomoc s GDPR ze strany kanceláře CSS, dohodneme
konkrétní postup. Na valné hromadě dobrovolného svazku obcí Chomutovsko ve Spořicích jsme potvrdily, že kancelář
bude obcím svazku poskytovat poradenství, pomáhat při revizi vnitřních předpisů a pro obce, které projevily
zájem, zajistí i funkci pověřence GDPR.
Ve vzdělávacím cyklu pro obce Chomutovska se podařilo kanceláři svazku zorganizovat školení k tématu ochrany
osobních údajů. Seminář pro starosty obcí a zástupce školských zařízení se uskutečnil 21. listopadu 2017 a setkal se
s obrovským zájmem.

Plán činností pro rok 2018
Rámcové oblasti plánu činnosti v roce 2018
➢ SETKÁNÍ
➢ VZDĚLÁVÁNÍ
➢ PROJEKTY
o

PROPAGACE:
Mobilní aplikace, Informační zpravodaj, Facebook, Webové stránky, Naučné stezky

o

KOMPOSTÉRY

o

KAMERY

➢ PORADENSTVÍ
➢ Ochrana osobních údajů – nařízení EU GDPR
3
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➢ SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ AKCE

Společné projekty podporují rozvoj Chomutovska
Vzdělávací cyklus
Harmonogram na rok 2018 je připraven na základě témat školení, o která projevily obce zájem. Dvě školení jsou
připravena v první polovině roku 2018 s podporou z Fondu Ústeckého kraje, a to na téma Rozpočtová skladba a Novela
stavebního zákona.
Školení GDPR, které kancelář svazku připravila na závěr roku 2017, se setkalo s velkým ohlasem a účastníci vyjádřili
uspokojení s úrovní školení, jak s organizací, tak se získanými informacemi.

Informační systém o turistických zajímavostech
Mobilní aplikace Chomutovsko - HORY DOLY
Užší pracovní skupina cestovního ruchu na speciální téma cyklovýletů se sešla
20.12.2017 za účasti PaedDr. Jiřího Kulhánka, starosty města Kadaně,
Zdeňka Valenty, starosty obce Březno a zástupců Magistrátu města
Chomutova z odboru vnějších vztahů a odboru rozvoje a investic.
Další výlety mobilní aplikace budou připraveny. O spolupráci na tvorbě výletů
v aplikaci Triphood projevil zájem zástupce Zooparku Chomutov.
Návrh na řešení designu informačních tabulí a cenová kalkulace je ve
variantách zpracována. Úkolem zástupců obcí bude doporučit za svou obec
trasu vhodnou pro výlet v mobilní aplikaci a fyzicky v terénu. Zároveň obce
předají kanceláři svazku výsledek jednání s případnými zájemci o propagaci
služeb na trase výletu.

Propagace Chomutovska
Propagujeme region i obce svazku na svých webových stránkách www.dso-chomutovsko.cz Aktuální informace o dění
v obcích a o projektech svazku jsou samozřejmostí. Rubrika NEJ Chomutovska byla v zimě věnována skiareálům
Pyšná a Mezihoří.
Návštěvníci stránek zde najdou další informace o připravených akcích svazku, o akcích v členských obcích svazku a
také o projektech, připravovaných záměrech a aktivitách dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.
Chomutovsko také naleznete na Facebooku –
www.facebook.com/Chomutovsko. Na facebookové stránky pravidelně
přidáváme kulturní a sportovní akce, které se konají na území Chomutovska,
zajímavé tipy, které dostáváme od Vás a informace, týkající se našeho
dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. Chceme zvýšit sledovanost našich
facebookových stránek, a proto bychom Vás rádi požádali o sledování našich
stránek.
Uvítáme každý nový like i nového přítele našich stránek.
Činnost svazku podporují významné firmy a organizace z regionu. Kromě dotace z Fondu Ústeckého kraje se podařilo
získat příspěvky od společností Severočeské doly, a.s. a Severočeská vodárenská společnost, a.s.
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Kompostéry – OPŽP
Žádost o kompostéry z OPŽP, výzva č. 68. splnila podmínky věcného hodnocení. Oficiální zprávu o schválení naší
žádosti o dotaci na kompostéry pro občany jsme obdrželi 7. 2. 2018.
Další postup je následující:
uzavření smluv se zapojenými obcemi
založení účtu u ČNB
zadání výběru dodavatele v souladu se Směrnicí
administrace projektu v souladu s podmínkami programu
úhrada podílu od zapojených obcí na účet svazku
realizace projektu – dodávka a závěrečné vyhodnocení
Ilustrační foto k projektu Chomutovsko -

kompostéry pro občany

Název projektu: Chomutovsko – kompostéry pro občany
Předmětem projektu je zkvalitnění systému likvidace odpadů v sedmi
členských obcích dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. Obce pořídí pro
občany domácí kompostéry a tím přispějí k naplnění cíle strategie svazku:
Zajistit efektivní systém svozu a likvidace odpadů, který bude pohodlný pro
občany.
Navrhovaný projekt řeší pořízení kompostérů a kontejnerů na textil.
Omezení vzniku komunálního bioodpadu, který by obce musely likvidovat,
znamená kvalitativně vyšší úroveň využití odpadů. Občané kompost využijí
v místě.
Předpokládané datum zahájení: 15. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018

Z jednání orgánů dobrovolného svazku obcí Chomutovsku
KONÁNÍ VALNÉ HROMADY VE STRUPČICÍCH
17. října 2017 ve společenském sálu TRIO v prostorách
obecního úřadu Strupčice proběhla 3. valná hromada
dobrovolného svazku obcí Chomutovsko v roce 2017.
Zúčastnilo se 21 jejích členů z celkového počtu 25.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fotografie z valné hromady ve Strupčicích.
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Hlavními tématy valné hromady byla diskuse nad:
Výší členských příspěvků na rok 2018, na roky 20192021,
Rozpočtovými dokumenty,
Informacemi o projektech a aktivitách svazku,
Informacemi o povinnostech obcí – GDPR, zákon o
střetu zájmu.
Aktualizací vnitřní organizační směrnice svazku –
verze č. 2
Prezentacemi MMR a KÚÚK – dotace obcím v roce
2018

Informační zpravodaj svazku obcí Chomutovsko

číslo 4, březen 2018

KONÁNÍ VALNÉ HROMADY VE VYSOKÉ PECI
14. prosince 2017 v restauraci Drmalská myslivna
v Drmalech u Vysoké Peci proběhla 4. valná hromada
dobrovolného svazku obcí Chomutovsko v roce 2017.
Zúčastnilo se 19 jejích členů z celkového počtu 25.

Hlavními tématy valné hromady byla diskuse nad:
➢ Informacemi o projektu CSS,
➢ Dotazníkem spokojenosti,
➢ Výší členských příspěvků na rok 2018, na roky
2019-2021,
➢ Rozpočtovými dokumenty
➢ Plánem činnosti na rok 2018 a aktivitami svazku
➢ Informacemi o GDPR
➢ Informacemi o komunitním plánu
➢ Plánovanou trasu plynovodu Net4gas
➢ Odpovědí hejtmana kraje na dopis k odpadovému
hospodářství pro roce 2024
➢ Mobilní aplikace Triphood

Fotografie z valné hromady ve Vysoké Peci.

KONÁNÍ VALNÉ HROMADY VE SPOŘICÍCH
20. února 2018 ve sportovní hale ve Spořicích proběhla
1. valná hromada dobrovolného svazku obcí
Chomutovsko v letošním roce. Zúčastnilo se 17 jejích
členů z celkového počtu 25.

Hlavními tématy valné hromady byla diskuse nad:
➢ Informace o rozpočtových opatřeních č. 7/2017 a
1/2018
➢ Termín splatnosti členských příspěvků na rok
2018
➢ Prezentace územní studie krajiny
➢ Informace o jednání k odpadovému hospodářství
po roce 2024
➢ GDPR
➢ Informace o projektech a aktivitách:
- projekt CSS
- vzdělávání
- setkání se starosty svazku Podbořansko
- propagace (web, facebook, publikace NEJ
Chomutovska, tiskové zprávy)
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Komunitní plán sociálních služeb Chomutovska
6. prosince 2017 se konalo setkání ke komunitnímu plánování ORP Chomutov na téma:
➢ Aktualizace pracovních skupin komunitního plánování
➢ Informace o výběru dodavatele veřejné zakázky k projektu
➢ „Tvorba Komunitního plánu soc. a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018–2021“
➢ Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Chomutova a Jirkova 2018

Kancelář svazku obdržela Harmonogram setkání ke komunitnímu plánování v r. 2018, vždy 9–11 hod.
14. 2. 2018

Sociální centrum Kamínek, Světlo Kadaň, sídliště Kamenná, CV

16. 5. 2018

Domov pro seniory, Sociální služby Chomutov, Písečná, CV

5. 9. 2018
5. 12. 2018

Oblastní charita Most, budova bývalého Telecomu, Zahradní, CV
MěÚSS Jirkov, U Dubu, JI

Za svazek obcí se setkání účastní nominovaní zástupci, kontaktní osoby, pro konzultace v konkrétních oblastech.
Příprava komunitního plánu probíhá, řídící i pracovní skupiny jednají o následujících bodech:
1.

V rámci projektu „Tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018–
2021“ je důležitá spolupráce všech obcí s vybraným zpracovatelem komunitního plánu v souvislosti se získáním
skutečných potřeb obcí a jejich obyvatel v celém ORP.
2. V rámci projektu, který je zaměřen na celé ORP, je důležitá spolupráce obcí taktéž v oblasti propagace výstupů projektu – samotný Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018–2021, katalog
sociálních služeb, propagační videa, která budou zpracována v rámci projektu a informační bannery, které by měly
putovat po obecních úřadech od r. 2018.
3. Předání informace o vzniku propagační stránky Centra komunitního plánování statutárního města Chomutova na
sociální síti Facebook, kde je možné propagovat také akce obcí zaměřené na podporu rozvoje sociální oblasti, například akce pro rodiny, seniory, zdravotně postižené občany, osoby v krizových situacích (rozdělení dle pracovních skupin komunitního plánování). Finální podoba FB stránky a loga bude zveřejněna a odkaz na ni distribuován.
Koncept propagace:
Šíření výstupů bude zajištěno distribucí 25 výtisků nově vytvořeného komunitního plánu pro ORP Chomutov do
všech obcí ORP a zveřejňováním tiskových zpráv, které budou obsahovat požadované údaje v souladu s pravidly
pro vizuální identitu OPZ. Součástí projektu bude zajištění informovanosti na internetových stránkách všech obcí,
na kterých bude vytvořena záložka týkající se komunitního plánování ORP Chomutov 2018-2021. V této záložce
budou uveřejněny konkrétní výstupy projektu (komunitní plán, katalog sociálních služeb). Distribuce informací o
projektu bude zajištěna prezentací projektu na portálu www.esfcr.cz a také prostřednictvím 4 bannerů týkajících
se 4 oblastí sociálních služeb (rodina, děti a mládež; senioři; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizových
situacích), které budou umísťovány střídavě ve všech obcích ORP. V neposlední řadě budou výstupy šířeny
mediálně (na webových stránkách obcí, Facebooku obcí, na webových stránkách organizací zapojených
v komunitním plánování, v kině) - budou vytvořena 4 videa zaměřující se na 4 oblasti sociálních služeb obcí v ORP
Chomutov (viz výše). Výstupy budou šířeny také prostřednictvím článků v místních periodikách vydávaných
obcemi a Dobrovolným svazkem obcí Chomutovsko, prostřednictvím distribuce letáků v prostředcích MHD
Chomutova a Jirkova a také předáváním informací veřejnosti sociálními pracovníky měst, příspěvkových
organizací a NNO v terénu.
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Program RE: START
V souvislosti s postupem aktivit programu RE: START
proběhlo společné jednání obcí a měst Ústeckého a
Karlovarského kraje 30. října 2017.

Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany, seznámil
ostatní členy svazku obcí Chomutovsko s průběhem
jednání k programu RE: START k implementaci a
realizaci programu. Uvedl, že je třeba, aby se starostové
vyjadřovali
k dokumentům.
Pokud
podáme
připomínky, budou do programu/resp. Akčního plánu/
zapracovány. Všechny podané připomínky zapracovány
byly.

Program jednání:
➢
➢
➢

Prezentace programu RE: START
Prezentace Programu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách
Prioritizace 1. Akčního plánu a návrh opatření
do 2. Akčního plánu (tyto dokumenty byly potvrzeny Krajskými dozorčími radami programu RE: START v Ústeckém kraji dne 21.
11. 2017 a v Karlovarském kraji 28.11. 2017).

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
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Přehled kulturních akcí v jednotlivých městech/obcích v rok 2018:
březen
2.3.
10.3.
13. 3./19.00
15.3./19.00
16.3.
13. 3./19.00
15.3./19.00
17.3./8.30
17.3./14.00
22.3./18.00
duben
1.4.
1.-30.4./14.00-17.00
7.4./9.00
8.4./11.00
9.4./14.00-15.00
12.4./9.00-14.00

PLES ZUŠ T. G. MASARYKA – městské divadlo Chomutov
MDŽ – Boleboř
BLÁZINEC – divadelní představení (komedie) v Jirkovském divadle – Jirkov
RED BUTLER – koncert v Jirkovském divadle – Jirkov
SPORTOVNÍ PLES – Strupčice
BLÁZINEC – divadelní představení (komedie) v Jirkovském divadle – Jirkov
RED BUTLER – koncert v Jirkovském divadle – Jirkov
VÍTÁNÍ JARA – 2. ročník – Chomutov
PROBOUZENÍ MEDVĚDŮ HNĚDÝCH– PZOO – Chomutov
KONCERT UČITELŮ – ZUŠ T. G. M. – Chomutov

21.4./9.00-17.00
21.4./10.00-18.00
21.4.
26.-28.4.
28.4./10.30
28.4.
duben
duben

VELIKONOČNÍ NEDĚLE VE STARÉ VSI– PZOO Stará ves – Chomutov
ZÁPISY DĚTÍ k POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – Chomutov
ÚKLIĎME ČESKO – Chomutov
PATNÁCKA V BEZRUČÁKU – běh na 15 km – Chomutov
LEDNÍ HRÁTKY aneb bruslím rád, bruslí I můj kamarád – zimní stadion Chomutov
SPORTOVNÍ HRY PŘÁTELSTVI sportovní hry mentálně handicapovaných žáků a studentů –
sportovní hala Spořice
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL – zpřístupnění památek zdarma – Chomutov
DEN ZEMĚ – PZOO Chomutov
ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY – zámek Červený Hrádek
TECHNODAYS veletrh technických oborů – Městské divadlo Chomutov
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL – parkoviště SD Chomutov
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – PZOO Stará Ves Chomutov
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – Boleboř
PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVBA MÁJKY – Orasín

květen
2.-4.5./8.00-14.00
3.5.-30.9./čt, pá,so,ne
5.-6.5.
5.-6.5./9.00
24.5./13.00
26.5./9.00
26.5.
31.5./10.00-19.00
květen

ZÁPISY DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 201/2019 – Chomutov
ZPŘÍSTUPNÉNÍ ŽELEZNIČNÍHO DEPOZITÁŘE NTM – Chomutov
CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI – Chomutov
CZECH DANCE MASTERS 2018 – mistrovství Čech tanečních formací – Chomutov
REPREZENTAČNÍ DEN ZUŠ OPEN – Chomutov
OTEVŘENO 2018 – multižánrový festival – Chomutov
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY – sportovní areál Strupčice
KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST – Chomutov
VELKÁ CENA CHOMUTOVA – závody v rychlostní kanoistice Kamencové jezero – Chomutov

2. – 4. 5. 8.00 – 14.00

červen
2.6.
8. a 15.6./17.30
9.6.
21.-24.6.
22.6./17.00
30.6.
červen

DEN DÉTÍ – PZOO – Chomutov
OLDIES PARTY – SKKS atrium – Chomutov
MUZEJNÍ NOC – oblastní muzeum – Chomutov
DANCE FEVER 2018 – Mistrovství Evropy v Disco dance a Disco freestyle – Chomutov
MLADÁ PÍSEŇ – finále pěvecké soutěže – SKKS atrium – Chomutov
LETNÍ HRÁTKY v netradičních disciplínách – Strupčice
DEN DĚTÍ – Boleboř
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červen

ŽIJEME TADY – středisko volného času Domeček Chomutov

červenec
4.,7.,18. a 25.7./17.00
12.7./20.00
21.7.

KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB – středeční koncerty dechových hudeb - Chomutov
LETNÍ FILHARMONIE – Letní kino - Chomutov
SUMMER PARTY – sportovní areál Strupčice

srpen
10.,11.,17. a 18.8.
18.8./20.00
26.8./15.00
srpen

POHÁDKOVÉ SAFARI – PZOO – Chomutov
V RYTMU ORIENTU – SKKS atrium – Chomutov
COUNTRY FEST– festival country, folk a trampské hudby – Chomutov
UKONČENÍ PRÁZDNIN – Boleboř

září
1.9./10.00
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
22.9.
29.9.
15.9.

CHOMUTOVSKÝ PULMARATON – Náměstí 1. máje – Chomutov
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
DEN 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
BEZRUČÁK – hudební festival – Chomutov
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ – Strupčice
HORNICKÁ POUŤ – výročí 50 let, střed města Jirkov

říjen
6.10.
7.10./15.00
27.10.
28.10./12.00–18.00

DEN ZVÍŘAT – PZOO – Chomutov
JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR – Festival sborového zpěvu populárních písní - Chomutov
STRAŠIDELNÁ ZOO – PZOO – Chomutov
DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU – Chomutov

na, www.hrebikarna.cz

listopad
6.–7.11.
18. 11./14.00
24.11./10.00
24.11./9.00–15.00
30.11./19.00
listopad
listopad

VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2019 - Městská sportovní hala – Chomutov
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
ŠTEFAN MARGITA– concert v Jirkovském divadle Jirkov
HUBERTOVA JÍZDA – zakončení jezdecké sezóny – Chomutov
HALLOWEEN pro děti, DÝŇOVÁNÍ– Boleboř

PZOO – jezdecký areál, tel.: 606 224 956

prosinec
5.12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU– střed města Jirkov
10.-11.12.
JIRKOVSKÝ CHARITATIVNÍ ADVENT– Kostelní ulice, Jirkov
24.12.
ŽIVÝ BETLÉM– zámek Červený Hrádek
2.–24. 12./16.0 –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
9.12.
MIKULÁŠSKÁ VE STARÉ VSI – PZOO Stará Ves – Chomutov
23.12./15.00
ADVENTNÍ KONCERT LOUTNY ČESKÉ – SKKS galerie Lurago - Chomutov
24.12./00.00
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBA – SKKS kostel sv. Ignáce - Chomutov
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
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ROZSVĚCENÍ STROMEČKU A MIKULÁŠ –Boleboř
TURNAJ V PINGPONGU– Boleboř
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA pro děti a dospělé – Boleboř

RODINNÉ ZÁPOLENÍ 2018
16.-18.3.
Dny her s knihovnou
7.4.
Den zdraví
11.5.
Rodinný festival
26.5.
Den bezpečnosti
9.6.
Noc v muzeu
17.7.
Netradiční pětiboj
15.9.
Hrátky se zvířátky
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
10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20.
10., 3. 11., 17. 11.
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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