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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO
Číslo 7
AKTUALITA
ZÍSKALI JSME DALŠÍ DOTACI!!! 😊
Oficiální zprávu o schválení naší žádosti na pořízení informačních tabulí
a propagačních materiálů jsme obdrželi 13. 6. 2019. Žádost byla podána
v rámci NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pro rok 2019 PODPROGRAM:
ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ
INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU (117D72100) Číslo výzvy:
1/2019/117D72100.
Do projektu je zapojeno 15 obcí: Bílence, Boleboř, Blatno, Hrušovany,
Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice,
Strupčice, Údlice, Všestudy požadují
22 infotabulí a 2 500 propagačních
letáků území Chomutovska.
Kancelář svazku obcí Chomutovsko.

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

Úvodní slovo
Milé čtenářky, milí čtenáři,
je mi ctí, že Vás mohu jménem obce Blatno pozdravit a pozvat ke čtení
tohoto Informačního zpravodaje Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.
Jedná se již o jeho sedmé číslo. 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 Blatno.
Na území Chomutovska existuje řada různých sdružení, spolků a svazků,
jejichž členy jsou vedle například zemědělců, neziskových organizací nebo
podnikatelů a živnostníků také různé obce. Každá taková organizace plní
různé úkoly, má různé výsledky a svou prospěšnost našemu regionu.
Největší předností Dobrovolného svazku Chomutovsko je dle mého
názoru fakt, že jsou jeho členy všechny obce a města Chomutovska. To
považuji za opravdu velké plus a velkou příležitost pro nás všechny, kteří
zde žijeme a na našem domově nám záleží. My, zástupci všech členských
obcí, máme příležitost (a úspěšně se to učíme) uvažovat o Chomutovsku

jako o celku, o společném prostoru pro život, práci, odpočinek a rekreaci. Propojujeme své aktivity za hranice našich
katastrů, přemýšlíme nad novými možnostmi společně, což naši práci zefektivňuje, násobí smysluplnost různých
projektů a dává příležitost rozvíjet to dobré na celém území a problémy řešit také společně.
Tím nejlepším příkladem a motivací pokračovat v započatém a přemýšlet o věcech společně, nechť nám je obrovský
úspěch česko-německého projektu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který se dostal do seznamu UNESCO.
Pracovat pro Chomutovsko společně je ta nejlepší cesta pro nás pro všechny.
Pěkné čtení přeji
Iveta Rabasová Houfová
Starostka obce Blatno
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INFORMACE ZE SNĚMU SMOČR
Na valnou hromadu v Blatně byl
pozván Mgr. Zdeněk Pištora,
starosta obce Postoloprty, který
starostkám a starostům podal
informace ze sněmu SMOČR. Mgr.
Pištora je aktivním zástupcem
našeho kraje ve SMOČR. Byl opět
zvolen do Rady SMOČR a je
členem vedení několika dalších
orgánů SMOČR. Předsedá radě za
Ústecký kraj a prosadil změnu
stanov SMOČR, která se týká pravidelných schůzí rady
v ÚK. Vyzval přítomné kolegy starosty a starostky, aby
zasílali podněty buď prostřednictvím paní starostky
Vejprt anebo přímo předsedovi rady.
Mgr. Zdeněk Pištora přiblížil našim starostům témata,
kterými se Sněm SMOČR zabýval, zejména priority
SMOČR na příští období:
● Rekodifikace stavebního práva ● Změna volebního
práva ● Odměňování starostů a místostarostů
● kontroly NKÚ ● Daňové příjmy obcí RUD ● Podpora
Jednotek dobrovolných hasičů ● práce Policie ČR.
Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany, požádal Mgr.
Pištoru, aby se SMOČR zabýval snížením nebývalého
nárůstu byrokracie. Neúměrné množství povinností,
které zejména v obcích, kde není tým úředníků, musí
starosta mnohdy neuvolněný vykonávat sám.

Ke stavebnímu zákonu Ing. Šmíd uvedl, že je zřejmé, že
stát zajímá zrychlení povolení liniových staveb, ale
nemyslí na malé obce. Je nutné vytvořit podmínky pro
starosty, aby se mohli zabývat rozvojem obce, a nejen
úředními povinnostmi. Dotkl se i tématu neúměrného
nárůstu šikanózního zneužívání práva na informace dle
106.
Ing. Bronislava Bolcková, zástupce SMOČR, uvedla
v návaznosti na aktuality ze sněmu, že SMOČR hledá
podporu pro dobrovolné svazky obcí. Podařilo se
prodloužit projekt CSS do konce roku 2019. Celkem
v projektu pokračuje 75 svazků v celé republice. Výstupy
z projektu budou sloužit jako základ pro připravovaný
projekt, který by mohl navázat na CSS. Dále SMOČR
uvažuje o zřízení komory svazků obcí. Rovněž probíhají
jednání v jednotlivých krajích, kde SMOČR hledá podporu
pro svazky i touto cestou.
Ing. Petr Šmíd poukázal na financování MAS, které jsou
podpořeny dotačním titulem na vlastní provoz jak z kraje,
tak i z ministerstva. Podobnou podporu by měl mít i
Svazek.
Ing. Lenka Kynčilová znovu upozornila na možnost
zařazení podpory Svazku do dotačního titulu POV, kde by
byla možná přímá podpora mzdových prostředků Svazku.
Je nutné apelovat na Ústecký kraj.

Z valné hromady v Blatně.

POZVÁNKA DO SENÁTU
Přemysl
Rabas,
senátor
za
Chomutovsko zve
zástupce
obcí
Dobrovolného
svazku
obcí
Chomutovsko
do
Senátu, a to 7. září 2019 do
Valdštejnské zahrady, která ten den
hostí poměrně velkou kulturní akci
s vystoupením tří kapel a dalším
programem.
Senátor
zúčastněné
provede Valdštejnským palácem a
seznámí je s tím, na čem v Senátu
pracuje. Sobotní program bude také
věnován společné pracovní diskusi

k rozvojovým tématům. Bude to další
z příležitostí, jak sladit priority
rozvoje Chomutovska.
Senátor nabízí zástupcům obcí pomoc
při
prosazování
důležitých
rozvojových témat na centrální
úrovni, ať už jde o případné návrhy
legislativních změn nebo například
pomoc při jednání se zástupci
ministerstev.
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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
pověřenec pro ochranu
osobních údajů:
Pavlína Knížková
tel.: 720 128 387
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Strategický rozvoj Chomutovska
Kancelář svazku podala žádost o dotaci z OPZ Strategické řízení spolupráce obcí
Chomutovska se zapojením veřejnosti za využití moderních metod a nástrojů.
V projektu budou realizovány 3 klíčové aktivity pro naplnění 3 dílčích cílů:
1. Zpracování 9 strategických dokumentů zaměřených na rozvoj obcí v území Chomutovska pro období 2022–2027
2. Zvýšení kvality služeb pro občany obcí zpracováním dokumentu Strategie komunikace, zavedením nových nástrojů, modernizací webových stránek, sdílením zkušeností
s jinými DSO.
3. Zlepšení efektivity práce obecních úřadů zapojením veřejnosti do tvorby a implementace strategických dokumentů, využitím participativních metod práce s veřejností, tvorba manuálu vhodné participativní metody.
Průzkumem stavu existence rozvojových dokumentů v členských obcích byla zjištěna
potřeba zpracování Programu rozvoje obce v 9 členských obcích Svazku: Boleboř,
Droužkovice, Hora sv. Šebestiána, Kalek, Křimov, Pesvice, Spořice, Vrskmaň a
Všehrdy. Obce předaly kanceláři svazku závazné stanovisko potvrzující zájem o
zapojení do projektu a zpracování dokumentu rozvoje obce.
Manažerky svazku připravili žádost o dotaci s předpokládanými podíly financování
z fondů EU 85 %, státní rozpočet 10 % a vlastní spoluúčast 5 %. Z celkových
předpokládaných nákladů na projekt ve výši 6 mil. Kč, vlastní spoluúčast na 1 členskou
obec svazku činí cca 6 tisíc Kč za rok, resp. 12 tis. Kč za 2 roky trvání projektu.

Spolupráce a sdílení dobré praxe starostů pokračuje
Setkání s partnerským svazkem Příbramsko se
uskutečnilo 13. května 2019, v restauraci, Horský hotel
Lesná. Starostové a starostky obou svazků si setkání
velmi pochvalovali.
„Pro všechny zúčastněné jsou vždy tyto akce velmi poučné a inspirativní. Setkání bylo zaměřeno především
na propagaci Příbramska v oblasti cestovního ruchu,
ale starostové se zajímali i o jiná témata jako např. odpadové hospodářství, dopravu.
Cílem společného setkání bylo především předávání si
vlastních zkušeností z praxe. Velice zajímavá byla

návštěva obce Březno, kde nám byla umožněna
prohlídka povrchového dolu Tušimice a následně
ochutnávka místních regionálních výrobků v obci
Březno, včetně samotného uchopení přístupu vedení
obcí ke spolupráci obcí“, sdělila předsedkyně
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Blanka
Strnadová.
Reciproční návštěva našich starostů na
Příbramsku je již dohodnuta a bude se konat ve
dnech 8. - 9. 10. 2019.

Setkání starostů na Lesné dne 13. 5. 2019.
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GDPR – V PRAXI – POMÁHÁME OBCÍM CHOMUTOVSKA
V Parlamentu ČR byl konečně přijat zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který
upřesňuje Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (známé jako Nařízení „GDPR“). Přijetím
tohoto zákona došlo ke zrušení dosud účinného zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
a došlo také k ukotvení pozice Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Kancelář svazku vykonává pro některé členské obce svazku a jejich školská zařízení
pověřence. Pavlína Knížková připravuje ve spolupráci s manažerkou svazku Ing.
Lenkou Kynčilovou průběžné kontroly a také poskytuje poradenství ve věci povinností obcí a
institucí při ochraně osobních údajů, ale i v dalších souvisejících záležitostech. Sledujeme výkladová
stanoviska ÚOOÚ a praxi při zavádění zákona v prostředí české legislativy.
Chraňte údaje, chraňte své podnikání – lepší pravidla pro malé i obecní podniky.
Evropská unie vypracovala přehledný informační materiál, ve kterém stručně popisuje změny a přínosy v souvislosti
s GDPR pro malé a střední podniky. Materiál je využitelný i pro obchodní společnosti zřizované obcemi. Tento materiál si můžete stáhnout na webu ÚOOÚ zde.

AKTIVITY SVAZKU V ROCE 2019
Činnost svazku v roce 2019
Plán činnosti Svazku na rok 2019 přijatý valnou hromadou ve Vysočanech pomáhá kancelář
Svazku obcím naplňovat i v průběhu druhé poloviny roku 2019. Podařilo se uzavřít dodatek smlouvy
o spolupráci se SMOČR a Centrum společných služeb tak má zajištěn příspěvek na financování manažerek svazku
do konce tohoto roku. Svazek se tím zavázal k nové aktivitě, tzv. Lokální ekonomika. Výsledkem bude vytvoření
seznamu brownfields a seznamu malých a středních podnikatelů a služeb na území Chomutovska.
Nadále pokračujeme v aktivitách, které znamenají pro členské obce přidanou hodnotu.
❖
❖

❖

❖
❖

❖

SETKÁNÍ
PROJEKTY
o VZDĚLÁVÁNÍ
o PROPAGACE: Mobilní aplikace, Informační zpravodaj, Facebook, Webové stránky, Infopanely
o KOMPOSTÉRY I: udržitelnost
o KOMPOSTÉRY II: realizace
o STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
PORADENSTVÍ
o GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
o ČINNOST ORGÁNŮ OBCE
KULTURNÍ AKCE
SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY
LOKÁLNÍ EKONOMIKA
o BROWNFIELDS
o SEZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ

Společné projekty podporují rozvoj Chomutovska

Vzdělávací cyklus
Přehled vzdělávacích aktivit organizovaných kanceláři svazku, resp. Centrem
společných služeb za podpory Severočeských dolů, a.s. a Fondu Ústeckého kraje,
představuje pravidelně na valné hromadě Svazku Gabriela Rousková. Agenda
vzdělávacích aktivit plní základní představy zástupců obcí, a to jak zastupitelů, tak
zaměstnanců.
Vzdělávací cyklus pokračuje úspěšně i v tomto roce. Seminář k rozpočtové skladbě, opět velmi kvalitně provedený, se
těšil velkému zájmu obcí, včetně měst Jirkov a Chomutov. Velmi dobře hodnocený byl seminář ke správnímu řádu.
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Se školitelem dojednáváme možnost provedení praktického školení k procvičení konkrétního příkladu správního
řízení, např. vyhotovení rozhodnutí. S tajemníkem města Chomutov se podařilo domluvit určitou míru spolupráce a
koordinace témat s ohledem na projekt SMOČR – ESO.
Ještě před prázdninami jsme zorganizovali seminář na téma Jak na základní registry s lektorkou Mgr. Idou Kárnou.
Na podzim bychom k nám lektorku rádi opět pozvali a budeme pokračovat seminářem na téma Ověřování (vidimace,
legalizace).
Se zahájením nového školního roku začneme vzděláváním na téma Obce/školy/ příspěvkové organizace ve vztahu
k GDPR. Seminář se bude konat 1. října 2019 a přednášet bude Mgr. Vít Křížka, advokát, u kterého jsme měli možnost
ověřit, že umí přeložit právnickou řeč do obecně srozumitelné podoby. Jeho práce byla oceněna Českou advokátní
komorou titulem Právník roku v kategorii Talent roku. Seminář je určený pro zástupce obcí a příspěvkových
organizací, které mají na starosti agendu spojenou s GDPR. Zástupci obcí se dozví novinky v oblasti ochrany osobních
údajů pomocí příkladů z praxe.

Seminář – správní řád.

Informační systém o turistických zajímavostech
❖ Mobilní aplikace Chomutovsko – HORY DOLY
Připravujeme další nové výlety po Chomutovsku !!!

Naučná stezka „Blatno – Zindelova stezka“
Zveme všechny turistické nadšence a zájemce o historii k pokoření naučné stezky v Blatně.
Zindelova stezka je nenáročná, 8 km dlouhá trasa vedoucí převážně po lesních a polních cestách. Je zaměřena
především na sakrální památky a historii v okolí obcí Blatno, Květnov a Radenov, které se obci Blatno podařilo
obnovit. Stezka je pojmenována po vynikajícím malíři, krajináři Gustavu Zindelovi – rodáku z Radenova, který v kraji
strávil podstatnou část života a velká část jeho tvorby pochází právě z okolí Blatna.
Zindelovu stezku najdete v mobilní aplikaci CHOMUTOVSKO HORY – DOLY, kterou si můžete
stáhnout na Obchod Play/App Store.
Jednotlivá zastavení naučné stezky jsou vybavena QR kódy, pod kterými lze k jednotlivým zastávkám dohledat
podrobnější historická data a zajímavosti.
Pojďte objevovat krásy obce a jejího okolí. Kochejte se nádherou výhledů do krajiny, probádejte zákoutí a neznámá
místa na cestě za historií.

Výlet – Blatno „Zindelova stezka“
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Naučná stezka „Strupčice – Babičko, dědečku vyprávěj“
Výlet po existující naučné stezce jsme v mobilní aplikaci jsme doplnili o třetí věkovou kategorii /11 a více let) s názvem
„Pro teenagery – babičko, dědečku vyprávěj“. Na cestě se opět potkáme s Honzou, který povyrostl a pasoval
se mezi náctileté a bude nás provádět pro své rodné obci. Trasa je o něco delší a otázky pro náctileté jsou o něco
složitější.

Výlet – Strupčice „Pro teenagery – babičko, dědečku vyprávěj“

Naučná stezka muzea čs. opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku
Ve spolupráci s Muzeem na Kočičáku připravujeme naučnou stezku pevností v okolí města Chomutova, které tvoří
páteř naučné stezky, jejíž počátek se nachází na chomutovském sídlišti a končí v malebném Bezručovo údolí.
Součástí stezky bude přehledná mapa, kde jsou vytyčeny pevnosti, které jsou v majetku muzea Na Kočičáku a jenž
jsou řádně renovovány do stavu odpovídajícímu v roce 1938 a samozřejmě nadále udržovány.
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Mapa naučné stezky.

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 v posledním půl roku věnována muzeu Na
Kočičáku, Zooparku.
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.

Fotografie – Kalek, Otvice, Spořice.

Kompostéry
2. žádost o dotaci z OPŽP
Kompostéry pro Černovice, Droužkovice, Chomutov a Jirkov a byly dodány!
Nový projekt z výzvy č. 103 OPŽP na pořízení kompostérů pro občany je zrealizován. Vybraný dodavatel dodal
kompostéry v dřívějším termínu, než jsme předpokládali. K předání došlo dne 5. a 7. 6. 2019. Města a obce zapojené
do projektu kompostéry převzaly a budou je zapůjčovat občanům. Cena za dodávku kompostérů je dle kupní smlouvy
1.582.680, - Kč vč. DPH. Jednotlivé podíly obcí budou uhrazeny na účet Svazku u ČNB, aby mohlo dojít k proplacení
dodavateli.
Zbývají stejné administrativní úkony jako v případě prvního projektu:
o administrace projektu v souladu s podmínkami programu
o závěrečné vyhodnocení projektu.

Dodávka kompostérů – město Chomutov.

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku – Infotabule
OPĚT JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ! Na základě výsledku
hodnocení žádostí byl Ministerstvem pro místní rozvoj
schválen
návrh
na poskytnutí
dotace
z Národního programu podpory cestovního ruchu
v regionech (dále jen „Program“), podprogramu

„Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu“, výzva 1/2019/117D72100 pro akci
s názvem „Rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu na Chomutovsku – Infotabule“:
Navržená maximální dotace činí 366 450 Kč.
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Hodnotící komise vybrala zhotovitele informačních
tabulí a propagačního letáku, a to společnost Daruma
spol. s r. o., která podala nejvýhodnější nabídku.
Spoluprací s fotografem Přemyslem Jánským jsme
získali úžasné fotografie nejen zapojených obcí, ale
celého Chomutovska, které budeme na tabulích a
v dalších materiálech hojně využívat. Ke spolupráci na
textech jsme vyzvali zapojené obce, významné
heraldiky a instituce, které nám dopomohli k
zajímavým informacím o obci, okolí, pověsti anebo
příběhu vázanému se k obci či obecnímu znaku.

číslo 7, říjen 2019

Věříme, že bude pro turisty zajímavé objevit
symboliku obecních znaků, které budou doprovázeny
zajímavou otázkou.
Projekt obsahuje 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.

Moc se nám líbí návrh paní starostky obce Bílence.
Kdy otázka na tabuli pro návštěvníky bude znít asi
takto:
„Co symbolizuje dýka ve znaku obce?
Kostel svatého Bartoloměje v obci Bílence
je římskokatolický kostel na návsi v blízkosti budovy
obecního
úřadu.
Od
roku 2002 je
chráněn
jako kulturní památka České republiky.
Koželužská dýka ve znaku obce Bílence symbolizuje
kostel v Bílencích, jež je zasvěcen svatému
Bartoloměji. Ten zemřel mučednickou smrtí, kdy byl
koželužskou dýkou stažen z kůže.“
K tomuto textu přidáme ještě stručnou informaci o
dalších zajímavostech (kostel ve Škrli a Slanisko) a na
tabulích budou umístěny především fotografie.

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.

Ukázka vzhledu informační tabule.
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Do projektuje je zapojeno 15 obcí Bílence, Blatno, Boleboř, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Nezabylice,
Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice a Všestudy. Aktuálně nás čekají tyto úkoly:
•
•
•

Je třeba podepsat smlouvu o spolupráci a financování projektu mezi Svazkem a obcemi
zapojenými do projektu.
Osadit infotabule v obcích
Realizovat do konce října 2019

Ostatních 10 členských obcí bude mít na informační tabuli fotografii z obce. Rádi bychom v další etapě umístili
tabule i ve zbývajících 10 obcích.

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:
říjen
5. 10.
5. 10.
5. 10.
6. 10./16.00
12. 10.
18. 10./20.00-22.00
19. 10.
20. 10.
26. 10./14.00
26. 10.
26. 10.
říjen
říjen

DEN ZVÍŘAT – Zoopark – Chomutov
SPOŘICKÁ ŠESTKA – běžecký závod – Spořice.
VINOBRANÍ - Stranná
JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR – Chomutov
HUBERTOVA JÍZDA – Březno
ÚSMĚVY ZDĚŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ – Droužkovice
VÝLOV RYBNÍKA – ZAKONČENÍ KULTURNÍ SEZÓNY – Zámek Červený Hrádek
BŘEZENSKÁ „11“ – běžecký závod - Březno
BÍLENECKÉ DÝŇOVÁNÍ – kulturní sál – Bílence
STRAŠIDELNÁ ZOO – Zoopark – Chomutov
LAMPIONOVÝ PRŮVOD – Všestudy
DÝŇOVÁ PÁRTY - Blatno
DRAKIÁDA - Blatno

listopad
2. 11./16.00-19.00
2. 11./20.00
2. 11.
5.-6.11.
6. 11./19.00
9. 11.
9. 11.
11. 11.
14. 11./19.00
15. 11.
17. 11.
23. 11.
25. 11./10.00
26. 11.
30. 11./9.00-12.00
30. 11.
30. 11.
30. 11./15.30-16.40
listopad
listopad
listopad

STRAŠIDELNÝ PARK – Zoopark – Chomutov
HALLOWEENSKÁ ZÁBAVA – kulturní sál – Bílence
DUŠIČKOVÝ ZÁMEK – Červený Hrádek 2.
VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2019 – Městská sportovní hala – Chomutov
FONTÁNA – divadlo - Jirkov
HUBERTOVA JÍZDA – Zoopark – Chomutov
DRAKIÁDA - Všestudy
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ – Jirkov
NEZMAŘI – divadlo - Jirkov
MARTINSKÁ ZÁBAVA – sál TRIO - Strupčice
CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA – Chomutov
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DÉTI A DOSPÉLÉ – Všestudy
VÁNOCE V MUZEU – Chomutov
LAMPIONOVÝ PRŮVOD – Všestudy
PŘEDVÁNOČNÍ TRHY - Droužkovice
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA - Kalek
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU - Černovice
MIKULÁŠSKÁ - Droužkovice
HALLOWEEN PRO DĚTI - Boleboř
STRAŠIDELNÁ PARTY – Nezabylice
ADVENTNÍ DÍLNA - Blatno

prosinec
1. 12.
1., 8., 15. a 22. 12.
1., 8., 15. a 22. 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.
2. 12.

MIKULÁŠSKÁ, ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Strupčice
ADVENTNÍ KONCERTY - kostel sv. Bartoloměje – Spořice
ADVENTNÍ PROHLÍDKY – Červený Hrádek
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 STROMKU - Březno
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU - Bílence
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5. 12.
7. 12.
7. 12.
7. 12.
9.-10. 12.
14. 12./14.00-17.00
14. 12.
15. 12.
15. 12./17.00
24. 12.
24. 12.
28. 12.
31. 12./13.00-15.00
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

číslo 7, říjen 2019

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Jirkov
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ OZDOBU - Všestudy
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S NADÍLKOU – Kalek
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - Černovice
CHARITATIVNÍ ADVENT – Jirkov
VÁNOČNÍ ŠUPINA – Aquasvět – Chomutov
ADVENTNÍ KONCERT - Kalek
VÝSTAVA BETLEMŮ – kostel – Sušany
LENKA FILIPOVÁ - ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE - Březno
ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ V KOSTELE – Kalek
ŽIVÝ BETLÉM – Červený Hrádek
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
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - Blatno
KAŽDÝ VÍKEND ADVENTNÍ KONCERT - Blatno
DÁRKOVÁ ADVENTNÍ DÍLNA - Blatno

RODINNÉ ZÁPOLENÍ 2019
5. 10. HARRY POTTER
27. 10. DÝŇOBRANÍ
30. 11. POHÁDKOVÉ VÁNOCE
15. 12. SLAVNOSTNÍ LOSOVÁNÍ
+ BONUSOVÉ PRÁZDNINOVÉ AKCE

SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 2019
Chomutov, náměstí 1. máje
5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12.
od 8.00 do 12.00 hodin
Jirkov, náměstí dr. E. Beneše
25. 10.
www.severoceskefarmarsketrhy.cz
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