Informační zpravodaj svazku obcí Chomutovsko

číslo 8, březen 2020

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO
Číslo 8
AKTUALITA
POZVÁNKA NA VÝSTAVU 😊
NEJ CHOMUTOVSKA
HORY DOLY REGION NEČEKANÝCH
MOŽNOSTÍ
Myslíte si, že znáte dobře své okolí,
že máte znalosti o historii obcí v regionu?
Rádi objevujete zajímavá místa a
chodíte rádi do přírody?
Zveme Vás na výstavu o zajímavostech v obcích na Chomutovsku.
KDE?
kostel sv. Kateřiny v Chomutově
KDY?
Od 7. března do 28. března 2020

březen 2020
Motto:
„HORY DOLY, region nečekaných možností“

Úvodní slovo
Vážené dámy a pánové, vážení čtenáři,
právě vychází první číslo Zpravodaje v roce 2020. Je pro mě ctí, že se mohu
s vámi podělit o některé postřehy a názory.
Před lety mě požádal bývalý primátor Chomutova, Ing. Jan Mareš, o
spolupráci v projektu Meziobecní spolupráce, který inicioval SMO ČR.
Následovalo mnoho společných jednání s Ing. Janem Marešem, Ing.
Radkem Štejnarem, bývalým starostou města Jirkov a Ing. Petrem Šmídem,
starostou obce Hrušovany. Všechna jednání směřovala k založení
Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. Nejdříve probíhala od roku 2013
spolupráce v rámci Centra společných služeb. V dubnu 2016 byl založen
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko. Mnoho z nás si vzpomíná, kolik
práce všechny obce odvedly v jednotlivých komisích pod organizačním
vedením Ing. Lenky Kynčilové. Jednotlivé komise pracovaly na
dokumentech, které tvořily hlavní podklady ke vzniku budoucího DSO.
Z těchto dokumentů čerpáme všichni při našich schůzkách, či valných
hromadách i každodenním životě. Dovolím si říct, že Strategický plán je
nadčasový a bude sloužit i do budoucna ke společné práci.

Více se dozvíte uvnitř Zpravodaje
Kancelář svazku obcí Chomutovsko.

Po vzniku DSO v dubnu 2016, začala poprvé v rámci celého ORP Chomutov
spolupráce všech 25 obcí včetně Chomutova a Jirkova. Mohu potvrdit, že se
v žádném ORP v ČR vznik DSO nepodařil. Opak je pravdou. Začínají nám
závidět téměř všechny obce a různé spolky v ČR, kterým se nepodařila spolupráce jako nám. Naše DSO je nadále
životaschopné. Snad většina z nás, kteří pracujeme ve vedeních obcí delší dobu, toto potvrdí. Popis vzniku našeho DSO
je informací pro všechny, hlavně pro nové starostky a starosty s cílem zachování členství a neustálého rozvoje tohoto
spolku.
Za moji osobu musím poděkovat vedení a zaměstnancům DSO, protože jsou to oni, kdo dává směr, zařizují pro nás
školení na vysoké úrovni, připravují v rámci meziobecní spolupráce výměnné dvoudenní návštěvy DSO v jiných krajích,
služby v oblasti GDPR a mnoho dalších neviditelných prací. Važme si spolupráce s Chomutovem i Jirkovem. Je to
prospěšné pro všechny.
Věřím, že se i do budoucna podaří chod DSO financovat a tím se udrží vzájemná spolupráce mezi námi, všemi obcemi.
Držím nám, všem členům, palce a přeji hodně úspěchů do časů budoucích.

Zdeněk Valenta, starosta obce Březno
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU K PROJEKTU INFOTABULE I
Nepropásněte!!!
Celý soubor nových a poutavých informačních panelů je
k vidění na jednom místě.
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko ve spolupráci
s Oblastním muzeem v Chomutově zve všechny milovníky
netušeného na výstavu s názvem
NEJ CHOMUTOVSKA „HORY-DOLY“
NEČEKANÝCH MOŽNOSTÍ.

REGION

V kostele sv. Kateřiny v Chomutově
máte příležitost objevit zajímavosti z obcí Chomutovska, o
kterých jste dosud neměli ponětí. Výstava prezentuje řadu
zcela nových informačních panelů, které jsou v terénu
instalovány v jednotlivých obcích našeho regionu.
Výstava je přístupná v otevírací době muzea po vyžádání
průvodce v muzeu na radnici.
Výstava bude otevřena od 7. 3. a potrvá do 28. 3. 2020.

Kontaktní informace

Vernisáž – k projektu
INFOTABULE I

KANCELÁŘ
Dobrovolný svazek obcí
Chomutovsko
Táboritská čp. 115/4
430 01 Chomutov
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

info@dso-chomutovsko.cz
www.dso-chomutovsko.cz

Pro první seznámení veřejnosti s výsledkem projektu svazku obcí zaměřeného na propagaci Chomutovska jsme
uspořádali již koncem minulého roku
vernisáž prezentace Informačních tabulí obcí Chomutovska.

Všechny obce svazku jsou na tabulích
prezentovány fotografiemi v tzv. „filmovém pásu“. Každá tabule je zvláštní
pro konkrétní obec, věnuje se největším zajímavostem v obci, přírodním
památkám, kulturním památkám
anebo dalším, jako jsou sportovní zaříAkce se konala 3. prosince 2019 v koszení apod.
tele sv. Kateřiny v Chomutově, kde se
sešli starostové a starostky obcí svazku
a odborníci, kteří velmi pomohli
při přípravě projektu. Zvláštní poděkování patří Oblastnímu muzeu v Chomutově.
Dojem z instalace tabulí v nádherném
prostoru kostela sv. Kateřiny byl natolik působivý, že všichni podpořili nápad pana senátora MVDr. Přemysla
Rabase, aby soubor zůstal ucelený a
v obcích byl prezentován formou putovní výstavy. Všichni, kdo se na vernisáž přišli podívat, se shodli na tom,
že je soubor informačních tabulí ojedinělý a měl by být jako celek zachován,
jak potvrdil i pan primátor města Chomutov, JUDr. Marek Hrabáč.
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„Společnou jednotící linku na všech
tabulích však představuje otázka
vztahující se k určité figuře ze znaku
obce. Proč tomu tak je? Pokud chcete
zjistit odpověď, navštivte obce, kde tabule naleznete.“ Ing. Lenka Kynčilová,
manažerka svazku.
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KRÁTCE Z AKTIVIT SVAZKU V ROCE 2019
Starostky a starostové členských obcí DSO Chomutovsko na cestě
po Příbramsku společně propagovali region
DSO Chomutovsko v rámci své činnosti navázal kontakt
s několika partnerskými svazky obcí. V loňském roce
navštívili náš region starostové obcí Příbramska z DSO
ORP Příbram. Reciproční cesty po Příbramsku se
zúčastnilo ve dnech 17. – 18.10.2019 čtrnáct starostů
zastupujících členské obce DSO Chomutovsko.

životního prostředí, podpory podnikání a rozvoje
služeb, rozvoje kultury a cestovního ruchu. Především
pro nové starostky a starosty jsou takto získané
informace velmi cenné, mají možnost ověřit si výsledky
řešení agendy obcí v praxi“, sdělila manažerka DSO
Chomutovsko Ing. Lenka Kynčilová.
Návštěva u kolegů z partnerského svazku na Příbramsku
v polovině října 2019 se setkala s velkým ohlasem, a tak
s kolegy z DSO CHOPOS a DSO Příbramsko
připravujeme opět návštěvu kolegů tentokrát na
Benešovsku. Starostky a starostové z Benešovska již náš
region také navštívili. Chystaný program bude pestrý,
kolegové z CHOPOS nám mimo jiné představí svůj velký
projekt, a to rozhlednu Špulka, kterou plánujeme také
navštívit. Chceme se také seznámit s příkladem řešení
likvidace odpadů, je připravena exkurze do jedné z obcí
Benešovska. Návštěva je naplánována na 10. a 11. června
2020.

Setkání starostů se uskutečnilo ve městě Příbram
v hotelu Belvedere za účasti hejtmanky Středočeského
kraje pí. Jaroslavy Pokorné Jermanové a starostek a
starostů obcí Příbramska. Starostové pokračovali ve
vzájemné diskusi na téma plánování rozvoje regionu,
zjištění opatření a aktivit, které mohou vést k úspěšnému
rozvoji a propagaci regionu.
„Dvoudenní program byl zaměřen především na
hornictví. Starostové byli seznámeni s historií hornictví
v Příbrami. Byla jim umožněna návštěva Hornického
muzea v Příbrami. Cílem společného setkání bylo
sdílení dobré praxe a výměna zkušeností v oblastech

Setkání starostů na Příbramsku dne 17.-18. října 2019.

Informace k pokračování projektu SMOČR
Podpora svazku z projektu Centra
společných služeb skončila ke dni
31. prosince 2019. Následuje
povinnost svazku zajistit do
konce ledna roku 2021 jeden
úvazek zaměstnance kanceláře Svazku.
Kancelář Svazku Chomutovsko splnila veškeré
podmínky smlouvy o spolupráci se SMOČR. Za
poslední půlrok projektu zpracovala seznam malých a
středních podnikatelů a vytvořila databázi brownfields
a nebytových prostor v aktivitě projektu s názvem
Lokální ekonomika. Za celou dobu trvání projektu
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poskytla spoustu odborných rad členským obcím
svazku a připravila a zrealizovala významné společné
akce a projekty. Více na str. 8 Zpravodaje.
V současnosti probíhají jednání o možnosti opětovného
pokračování projektu. Pokud by se SMOČR podařilo
pokračování projektu vyjednat, pravděpodobně by od
dubna 2020 do konce roku 2020 bylo možné získat
příspěvek na aktivitu v oblasti řešení otázek základních
terénních sociálních služeb (pečovatelství). Čekáme,
kdy budou upřesněny podmínky pro zapojení DSO do
projektu. Jsme připraveni v projektu pokračovat.
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Z jednání valné hromady svazku v prosinci 2019
Poslední setkání starostek a starostů
členských obcí svazku v roce 2019 se
uskutečnilo v Chomutově. Zúčastnilo
se jej 21 zástupců obcí z celkového
počtu 25 členských obcí. Před samotným setkáním, ke kterému pozval
předseda svazku Mgr. Milan Märc
své kolegyně a kolegy do restaurace
Republika, se starostové sešli na vernisáži výstavy informačních tabulí
v kostele sv. Kateřiny. (bližší informace v článku v tomto čísle, str. 2)
Hlavním bodem programu bylo
schválení rozpočtových dokumentů,
tj. zejména rozpočtu na rok 2020 a

střednědobého rozpočtového výhledu na další roky. S ohledem na
ukončení projektu Centra společných
služeb a tím také ukončení příspěvku
na činnost kanceláře svazku, byl rozpočet sestaven jako schodkový s tím,
že k vyrovnání rozpočtu bude využita
rezerva z úspor na běžném účtu
svazku. Svazek se připravoval na
vzniklou situaci a snažil se vytvářet
během uplynulých let rezervy s cílem
zajistit pokračování činnosti. Starostky a starostové se rovněž shodli
na tom, že budou navýšeny členské
příspěvky.

Valná hromada rovněž schválila plán
činnosti svazku na rok 2020 a harmonogram setkávání starostů v roce
2020.
Dále schválila zpracování a podání
žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj
infrastruktury CR na Chomutovsku –
INFOTABULE II“ v rámci výzvy
MMR na rok 2020. Pokud svazek se
žádostí o dotaci uspěje, podaří se osadit všechny obce svazku netradičními
informačními tabulemi. Na nich objeví zajímavosti z regionu turista, ale
informace budou nové i pro mnohé
obyvatele obcí Chomutovska.

Z valné hromady v Chomutově.

GDPR – v praxi – pomáháme obcím Chomutovska
Kancelář svazku vykonává pro obce a
školská
zařízení
kontroly
a
poradenství k problematice ochrany
osobních údajů a v souvisejících tématech.
Kontroly jsou zaměřené na založení a vedení složky
s dokumentací k ochraně osobních údajů a probíhají
formou monitorovacích návštěv. V rámci 4. kola
monitorovacích návštěv jsme se zaměřili především na
kontrolu souladu zpracování osobních údajů se zákonem
a nařízením GDPR. Dále máme především pro obce

zajímavé příklady, doporučení a postupy k vyřizování
žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Pro
všechny správce osobních údajů jsme připravili vzor
spisového řádu. Zpracovali jsme přehlednou tabulku
s doporučeními
pro
anonymizaci
údajů
ve
zveřejňovaných smlouvách podle aktuálních metodik a
výkladů.
K tématu GDPR jsme pro obce uspořádali seminář s vynikajícím lektorem, Mgr. Křížkou.

Seminář – GDPR
4
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AKTIVITY SVAZKU V ROCE 2020
Plán činnosti svazku v roce 2020
Plán činnosti Svazku na rok 2020 přijatý valnou hromadou v Chomutově kancelář Svazku plní.
Nadále pokračujeme v aktivitách, které znamenají pro členské obce přidanou hodnotu zejména při společných
projektech a postupech.
▪

▪

▪

▪
▪

SETKÁNÍ
o 15. 4. 2020
Výsluní
o 4. 6. 2020
Hora sv. Šebestiána
o 10. 9. 2020
Kalek
o 29.10.2020
Všehrdy
o 3. 12. 2020
Březno
PROJEKTY
o VZDĚLÁVÁNÍ
o PROPAGACE: mobilní aplikace, informační zpravodaj, facebook, webové stránky, infopanely, mapy
o KOMPOSTÉRY I, II, III
o INFOTABULE I, II
PORADENSTVÍ
o GDPR
o ČINNOST ORGÁNŮ OBCE
KULTURNÍ AKCE
SPOLUPRÁCE S JINÝMI DSO

Společné projekty podporují rozvoj Chomutovska

Vzdělávací cyklus
Za podpory Severočeských dolů, a.s. a Fondu Ústeckého kraje realizujeme již 5.
rokem vzdělávací cyklus, který plní základní představy zástupců obcí. Na valné
hromadě Svazku představuje pravidelně přehled vzdělávacích aktivit organizovaných kanceláři
svazku, resp. Centrem společných služeb Gabriela Rousková.
Vzdělávací cyklus realizujeme podle
aktuálních požadavků obcí. Poslední seminář, který se
nám podařilo zorganizovat v roce 2019 na téma vidimace
a legalizace lektorky Mgr. Idy Kárné měl velmi příznivý
ohlas, což potvrdil Ing. Šmíd, starosta obce Hrušovany.
V letošním roce ve vzdělávacích aktivitách opět
pokračujeme. Jednáme s lektory na témata: správní
řízení – praktické příklady, pravomoci orgánů obce,
Word/Excel aj. Vzdělávací cyklus roku 2020 jsme
zahájili seminářem na žádané téma k problematice

zákona 106/99 Sb., tuto oblast nám přiblížil výborný
lektor Mgr. Vít Křížka. Dále jsme pokračovali již
tradičním seminářem k rozpočtové skladbě, a to 21.
ledna 2020, kde nás Ing. Tocauer upozornil na změny
v novém roce. Seminář měl jako každoročně velkou
účast. V únoru jsme zorganizovali seminář k novele
zákona o finanční kontrole. Zástupci obcí obdrželi
seznam s přehledem témat seminářů k výběru. Podle
odezvy z obcí, připravíme program školení na druhou
polovinu roku.

Seminář – rozpočtová skladba
5
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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.
V Novinkách to nejžhavější z aktivit Svazku.
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 Přemek Jánský – Všestudy, Strupčice, Pesvice

Kompostéry
Kompostéry 1 - do konce března tohoto roku máme
termín pro podání první zprávy o udržitelnosti projektu.
V průběhu února a března provádíme kontroly ve všech
obcích, které byly zapojeny do prvního projektu, tj. v obci
Bílence, Černovice, Hora sv. Šebestiána, Hrušovany,
Jirkov, Křimov, Výsluní.

V březnu začneme připravovat žádost o dotaci a pro
zpracování podkladů je třeba, aby nám obce, které budou
mít zájem o zapojení do projektu předaly veškeré
požadované
údaje, tj.
počet a objem
kompostérů, velikost výměry zahrad.
Sledujeme podrobné podmínky výzvy a projekt
připravíme tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům
obcí. Obce v současné době provádějí průzkum zájmu o
kompostéry formou ankety. Občané se mohou již
nyní hlásit vždy v konkrétní obci, která plánuje
zapojení do této třetí vlny společného projektu,
který kancelář DSO Chomutovsko pro občany
regionu zajišťuje.

Kompostéry 2 - v lednu tohoto roku byla podána
závěrečná zpráva o realizaci projektu. Čeká nás nyní 5leté
období udržitelnosti, ve kterém budou opět prováděny
namátkové kontroly kompostérů. Týká se to obcí
Černovice, Droužkovice, Chomutov a Jirkov.
V obou projektech je nutná kontrola smluv mezi
obcí a občany. Pokud nastane změna, je třeba uzavřít
novou smlouvy, aby povinnosti přešly na nového občana.
Kompostéry 3 – v dubnu bude vyhlášena výzva na
podávání žádosti o dotace na pořízení kompostérů.

Vzhledem k velmi dlouhé době pro hodnocení žádostí je
nutné počítat s tím, že v případě schválení žádosti o
dotaci, bude realizace probíhat až v roce 2021.

Dodávka kompostérů – město Jirkov
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Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku – Infotabule
Infotabule I – projekt byl zrealizován a na MMR bylo
odesláno závěrečné vyhodnocení akce v požadovaném
termínu. Kancelář Svazku bude v době udržitelnosti
projektu vykonávat pravidelné kontroly a obce budou
sledovat stav tabulí průběžně. V případě poškození
podají kanceláři Svazku informaci.

tabulí. Informace budou upozorňovat návštěvníky obcí
na zajímavosti z celého regionu Chomutovska.
Návštěvník jedné obce se dozví o dalších atraktivitách
z regionu.
•

Aktivita B – Tisk propagačního letáku –
mapy (grafický návrh letáku, tisk letáku)
Propagační leták bude vydán v počtu 3 tis výtisků. Bude
distribuován svazkem a k dispozici bude v členských
obcích svazku jako propagace celého regionu pro turisty
s cílem prodloužení délky pobytu v území. O akci bude
dále
zveřejněna
tisková
zpráva
v médiích.

Tištěné mapy jsou prezentovány na veletrzích cestovního
ruchu v České republice, ale i v Drážďanech a Mnichově.

Ukázka vzhledu informační tabule
Infotabule II – Cílem projektu je propojit
všechny obce svazku a upozornit zájemce na
zajímavosti z celého Chomutovska. V žádosti o
dotaci je plánováno zapojení téměř všech obcí našeho
svazku. Žádost o dotaci na projekt z výzvy MMR na
podporu infrastruktury cestovního ruchu byla
zpracována a podána v termínu, tj. 5. února 2020.
Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve
výši 810.250, - Kč. Pokud vyjde dotace, bude
z projektu pořízeno nových 25 tabulí pro 15 obcí
a 3000 ks výtisků mapy. Dále bude pořízena
interaktivní mapa na web Svazku, vše v jazykových
mutacích. Zadávací podmínky pro výběr dodavatele
budou připraveny k projednání v Radě svazku dne 23.
března 2020 s tím, že projekt bude realizován v případě
kladného vyhodnocení žádosti o dotaci.

Ukázka vzhledu mapy
•

Aktivita C – Překlad do jazykových mutací
Aj, Nj
Informace na souboru tabulí, informace v propagačním
letáku.
Překlad informací pro turisty bude pořízen ve dvou
jazykových mutacích. Vzhledem k blízkosti hranic se
Saskem a převažující skladbou návštěvníků z německy
mluvících zemí bude pořízen překlad do německého
jazyka, překlad do angličtiny bude k dispozici pro
zahraniční turisty z ostatních destinací.
•

Aktivita D – Interaktivní mapa na webových stránkách svazku a členských obcí
Interaktivní mapa bude umístěna na webových
stránkách svazku. Po rozkliknutí jednotlivé obce v mapě
se návštěvník seznámí s nabídkou atraktivních míst.
Informace v nabídce budou shodné s informacemi na
instalovaných tabulích v obcích. Bude zde možné otevřít
otázku a odpověď vztahující se ke znaku obce, dále
informace a fotografie k jednotlivým bodům zájmu. Vše
bude opět v jazykových mutacích Čj, Nj a Aj s ohledem
na potřeby hendikepovaných návštěvníků webové
stránky.

Věříme, že nejen pro turisty, ale i pro „domácí“ bude
zajímavé objevit symboliku obecních znaků, které budou
doprovázeny zajímavou otázkou.
Projekt INFOTABULE II obsahuje 4 aktivity:
•

Aktivita A – Soubor informačních tabulí
(grafický návrh, výroba, instalace, doprava)
Výroba 25 ks informačních tabulí, včetně grafického
návrhu s jazykovými mutacemi v Aj, Nj, doprava na
místo osazení v členských obcích svazku a instalace
7
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Do projektuje je zapojeno 15 obcí Březno, Černovice,
Droužkovice, Hora sv. Šebestiána, Chomutov, Křimov,
Málkov, Nezabylice, Pesvice, Spořice, Strupčice,
Vrskmaň, Všehrdy, Výsluní a Vysoká Pec. Ostatních 10
členských obcí bude mít na informační tabuli fotografii z
obce.

číslo 8, březen 2020

Prostřednictvím
interaktivní mapy na webu
bude
sledován
počet
návštěvníků, tzn. bude
možnost
provádět
monitoring
návštěvnosti.

V návaznosti na projekt INFOTABULE I a II bude v naší
mobilní aplikaci Chomutovsko HORY DOLY vytvořen
výlet po místech (obcích), kde jsou anebo budou osazeny
informační tabule. Trasa po Infotabulích rozšíří stávající
nabídku výletů v mobilní aplikaci. Moderní formou se
dostanou informace o zajímavostech v regionu k širšímu
okruhu návštěvníků, včetně návštěvníků ze zahraničí.

Infotabule v Blatně

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB
www.dso-chomutovsko.cz
https://www.facebook.com/Chomutovsko/
Kancelář svazku i po skončení podpory z projektu
SMOČR poskytuje poradenství členským obcím svazku,
zajišťuje přípravu a realizaci společných projektů,
organizuje vzdělávací cyklus a další aktivity. Od roku

2016 pro svazek vykonala celkem 2 445 aktivit a
zorganizovala 16 vzdělávacích seminářů. Podrobnosti
jsou uvedeny v grafické podobě níže a dále na webových
stránkách svazku.

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 SVAZKU V ROCE 2020:
březen
3. 3.–1. 8.
6.–8. 3.
7.–28. 3.
14. 3./14.00
18.–19. 3.
21. 3.
26. 3.–28. 10.
27. 3.
28. 3./20.00
29. 3.

SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN, výstava Oblastní Muzeum – Chomutov
CHOMUTOVSKÉ DESKOHRÁTKY, Chomutovská knihovna – Chomutov
VÝSTAVA NEJ CHOMUTOVSKA, kostel sv. Kateřiny – Chomutov
PROBOUZENÍ MEDVĚDŮ HNĚDÝCH, Zoopark – Chomutov
MATEŘINKA 2020, městské divadlo – Chomutov
REGIONÁLNÍAKCE VINAŘŮ SEVERNÍCH ČECH – Březno
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŽELEZNIČÍHO DEPOZITÁŘE NTM, ČT, PÁ, SO, NE – Chomutov
NOC S ANDERSENEM, Chomutovská knihovna – Chomutov
REPREZENTAČNÍ PLES STATUT. MĚSTA CHOMUTOVA, městské divadlo – Chomutov
KRÁLOVNA KAPESKA – Bílence

duben
4. 4./13.00
4. 4.
5. 4./16.00-18.00
11. 4.
18. 4.
18. 4./9.00-17.00
18. 4./10.00-18.00
23. - 25 4.
25. 4./10.00
25. 4./15.00
30. 4./17.00
30. 4.
30. 4./15.00

UKLIĎME ČESKO – Chomutov
BITVA O STRUPČICE – Strupčice
DĚTSKÝ KARNEVAL – Droužkovice
EURO 2020- SPORTOVNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST – Chomutov
FARMÁŘSKÉ TRHY – Březno
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL – Chomutov
DEN ZEMĚ Zoopark – Chomutov
TECHNODAYS, Rocknet aréna – Chomutov
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL – Chomutov
APRIL OPEN AIR, Chomutovská knihovna – Chomutov
ČARODĚJNICE– Bílence
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, Zoopark – Chomutov
20. SLET ČARODĚJNIC – Droužkovice

květen
1. 5./9.00-18.00
8. 5.
9.–10. 5.
14. 5./15.00
16. 5.
23.–24. 5.
23. 5.
23. 5.
28. 5.
30. 5.
30. 5.

CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP, Kamencové jezero – Chomutov
KVĚTENLES, bývalý letní stadion – Chomutov
CZECH DANCE MASTERS, městská sportovní hala – Chomutov
MATEŘINKOVÉ PÍSŇOBRANÍ, městské divadlo – Chomutov
PROBOUZENÍ VINIC – Stranná
CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI – Chomutov
OSLAVY 120. VÝROČÍ SDH – Strupčice
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY SPORTOVNÍHO AREÁLU – Strupčice
KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST – Chomutov
DEN DĚTÍ – Bílence
DEN DĚTÍ, Zoopark – Chomutov

červen
1.-5. 6.
3. 6.
5. 6.
5. 6.
6. 6.
6. 6.
7. 6.

CHOMUTOV ČTE, základní školy – Chomutov
DEN DĚTÍ, Chomutovská knihovna – Chomutov
NOC KOSTELŮ – Chomutov
TŘI SESTRY, letní kino – Chomutov
BŘEZNOUKEJ – Březno
OTEVŘENO 2020 – Chomutov
VELKÉ OSLAVY MDD – Droužkovice
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15.-20. 6.
18.-21. 6.
19. 6./17.00
20. 6.
21. 6.
24. 6./16.00-18.00
27. 6.

číslo 8, březen 2020

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM – Černovice
IDO EUROPEAN DISCO DANCE AND FREESTYLE CHAMPIONSHIP 2020 – Chomutov
MLADÁ PŚEŇ, Chomutovská knihovna – Chomutov
STANOVÁNÍ NA LETNÍM KINĚ – Chomutov
PLECHPARÁDA – Březno
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁMEČEK – Škrle
DERBY NA SKANZENU, Zoopark – Chomutov

červenec
1.,8.,15.,22. a 29.7./17.00 KOCERTY DECHOVÝCH HUDEB, městský park – Chomutov
9. a 23. 7.
DIVADELNÍ POHÁDKY PRO DĚTI, letní kino– Chomutov
11. 7./12.00
INDIÁNSKÉ VÁLKY – Březno
11. 7.
VINAŘSKÉ TRHY A PRODEJ REGION. VÝROBKŮ – Březno
11. 7./13.00-.18.00
VODNÍ HRÁTKY – Droužkovice
18. 7./14.00
FESŤÁČEK U VODY – Droužkovice
21. 7.
LETNÍ FILHARMONIE, letní kino– Chomutov
24. a 25. 7.
POHÁDKOVÉ SAFARI, Zoopark, skanzen Stará Ves – Chomutov
25. 7.
VODNÍ HRÁTKY O POHÁR VODNÍKA BŘEZULY – Březno
25. 7.
LETNÍ HRÁTKY – Strupčice
25. 7.
ČERNOVICKÝ FESŤÁČEK – Černovice
31. 7.
LETŇÁK V ATRIU, Chomutovská knihovna – Chomutov
srpen
5.,12.,19. a 26.8./17.00
6. a 20. 8.
12.-15. 8.
14.-16. 8.
15. 8./10.30
21. 8.
22. 8.
22. 8.
28.-30. 8./18.00
28. 8.
29. 8./10.00
29. 8.
30. 8.

KOCERTY DECHOVÝCH HUDEB, městský park – Chomutov
DIVADELNÍ POHÁDKY PRO DĚTI, letní kino– Chomutov
OBNAŽENÍ, multižánrový festival – Chomutov
BŘEZENSKÁ POUŤ – Březno
DROUŽKOVICKÝ OSMIBOJ – Droužkovice
ROCKOVÝ VEČER U BAZÉNU – Strupčice
ZAŽIJTE ZOO V NOCI, Zoopark, skanzen Stará Ves – Chomutov
TENISOVÝ TURNAJ – Březno
8. VYJÍŽĎKA „BAV SE A POMÁHEJ“ – Droužkovice
LETŇÁK V ATRIU, Chomutovská knihovna – Chomutov
SPORTOVNÍ DEN S KOŇMI – Droužkovice
CHOMUTOVSKÝ PŮLMARATON, náměstí 1. máje– Chomutov
COUNTRY FEST, Chomutovská knihovna – Chomutov

září
5. 9.
5. 9.
5. 9.
5. 9./20.00
6. 9.
12. 9.
12. 9./15.00
12. 9.
17. 9./17.00
19. 9./9.00-17.00
19. 9./13.00-17.00
19. 9./12.00-20.00
26. 9.

100. LET ZALOŽENÍ ČESKÉ ŠKOLY – Strupčice
VOLTIŽNÍ ZÁVODY, Zoopark – jezdecký areál – Chomutov
POHÁDKOVÝ PARK, RC Rozmarýn – Chomutov
STEZKA ODVAHY – Droužkovice
FESTIVAL SPORTU, Kamencové jezero – Chomutov
SRAZ HISTORICKÝCH TRAKTORŮ – Sušany
INDIAN SUMMER OPEN AIR, Chomutovská knihovna – Chomutov
OBECNÍ DOŽÍNKY – Bílence
SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ – Bílence
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – Chomutov
PO STOPÁCH DRAK SEVERUSE – Březno
MOBILIZACE NA KOČIČÁKU – Chomutov
SLAVNOSTI ČESNEKU – Strupčice
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říjen
3. 10.
4. 10.
17. 10.
17. 10.
18. 10.
24. 10./14.00
31. 10.

VINOBRANÍ – Stranná
JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, Chomutovská knihovna – Chomutov
HUBERTOVA JÍZDA – Březno
JEZDECKÝ DEN, Zoopark – jezdecký areál – Chomutov
BŘEZENSKÁ „11“ – Březno
DÝŇOVÁNÍ – Bílence
STRAŠIDELNÁ ZOO, Zoopark, skanzen Stará Ves – Chomutov

listopad
3.-4. 11.
7. 11.
7. 11.
20. 11.
22. 11./14.00
28. 11./9.00-12.00
29. 11.
29. 11./16.00
29. 11.
29. 11./18.00

VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2020, městská sportovní hala – Chomutov
HUBERTOVA JÍZDA, Zoopark, skanzen Stará Ves – Chomutov
STRAŠIDELNÝ PARK, RC Rozmarýn – Chomutov
SNOW FILM FEST, kino Svět – Chomutov
CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA – VELKÁ CENA MĚSTA, městské divadlo – Chomutov
PŘEDVÁNOČNÍ TRHY – Droužkovice
CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Chomutov
ZAHÁJENÍ ADVENTU – Škrle
1. ADVENTNÍ NEDĚLE VE STARÉ VSI, Zoopark, skanzen Stará Ves – Chomutov
ADVENTNÍ KONCERT, kostel sv. Ignáce – Chomutov

prosinec
4. 12./17.00
4. 12./19.90
5. 12.
5. 12./15.30
5. 12.
6., 13. a 20. 12./18.00
13. 12./14.00
18. 12./17.00
20. 12.
24. 12./11.00-15.00
24. 12./00.00
31. 12./10.00-15.00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – Bílence
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU – Bílence
VÁNOČNÍ ČTYŘBOJ, Aquasvět – Chomutov
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – Droužkovice
MIKULÁŠSKÁ VE STARÉ VSI, Zoopark, skanzen Stará Ves – Chomutov
ADVENTNÍ KONCERTY, kostel sv. Ignáce – Chomutov
ADVENTNÍ NEDĚLE VE STARÉ VSI, Zoopark, skanzen Stará Ves – Chomutov
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ (důchodců) – Droužkovice
ADVENTNÍ KONCERT – Březno
CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE – ŽIVÝ BETLÉM – Chomutov
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY, kostel sv. Ignáce – Chomutov
SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA KOČIČÁK, muzeum NA Kočičáku– Chomutov

RODINNÉ ZÁPOLENÍ 2020
29. 2. REJ MASEK NA LEDĚ
21. 3. VÍTÁME JARO
11. 4. S KOČIČÁKEM BEZRUČÁKEM
2. 5.
FLORBALOVÉ ZÁPOLENÍ
30. 5. SLAVÍME S DOMEČKEM
19. 6. MÁME RÁDI ZVÍŘATA
21. 9. CHOMUTOVSKÁ PLOUTEV
3. 10. S PIRÁTY KOLEM SVĚTA
7. 11. ZTRATIL SE JEŽÍŠEK
5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
13. 12. SLAVNOSTNÍ LOSOVÁNÍ
SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 2020
Chomutov, náměstí 1. máje
7. a 21. 3., 4. a 18. 4., 2., 16. a 30. 5., 13. a 27. 6., 11. a 25. 7., 8. a 22. 8., 5. a 19. 9., 3., 17. a 31. 10., 14. 11
Chomutov, na parkovišti u Městského informačního centra (ul. U Městských mlýnů)
28. 11., 12. 12.
od 8.00 do 12.00 hodin
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