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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO
AKTUALITA:

Motto:
„HORY DOLY, region nečekaných možností“

„Jak funguje a komunikuje Dobrovolný
svazek obcí Chomutovsko“?
Zúčastnili jste se ankety na toto téma?
Moc Vám děkujeme za Váš názor.

Úvodní slovo

Zajímá Vás výsledek ankety?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Výsledkem je Komunikační strategie
s následujícím doporučením:

vítám Vás nad stránkami Informačního zpravodaje DSO

•

modernizovat webové stránky
svazku

•

zvýšit dosah Zpravodaje svazku

•

zvýšit využití Interaktivní mapy

•

pokračovat ve spolupráci s jinými
svazky a subjekty v regionu

•

rozvinout propagaci svazku přes
sociální sítě

Podrobnosti vyhodnocení anketního šetření a dokument Komunikační strategie
naleznete na webu svazku:
https://www.dso-chomutovsko.cz/projekty/dso-chomutovsko-komunikuje-sverejnosti-privetive-a-moderne/

Chomutovsko. Byl jsem požádán o pár úvodních slov. Pročítám-li
úvodníky minulých zpravodajů, nabývám dojmu, že řečeno již bylo
téměř vše. Nejsem žádným spisovatelem, přesto mi dovolte soukromé
shrnutí toho, jak činnost svazku po rozkoukání se ve svém prvním
volebním období starosty obce Kalek vidím já.
Ano, je přínosem pro všechna města a obce svazku, že toto
sdružení spatřilo světlo světa. Je třeba poděkovat všem, kteří se
podíleli na jeho vzniku. Zejména bych rád poděkoval vedení a jeho
zaměstnancům za udržování chodu a příkladný přístup pro všechny
členy. Ten, mimo jiné, spočívá v pořádání nejrůznějších školení
k aktuálním tématům, zvaní hostů k diskusím, a to ze všech možných
oblastí hospodářské činnosti, ale i vrcholných politiků při setkání
členů svazku.
Ano, je ojedinělé v rámci svazků napříč republikou, aby členy

Kancelář svazku obcí Chomutovsko

byla všechna města a obce z území správního obvodu obce
s rozšířenou působností. Domnívám se, že je tomu tak díky

bezchybnému fungování svazku v rámci poradenství a pomoci s řešením nejen běžných problémů, ale též v oblasti
dotačních titulů, včetně vlastní realizace projektů svazkem.
Ano, je správné pravidelné setkávání představitelů měst a obcí svazku, kteří se díky tomu poznají osobně a tím
k sobě mají lidsky blízko. Z toho pramení výměna zkušeností, a to i přesto, že každé město či obec má specifické
problémy a způsoby jejich řešení. To vidím jako obrovský přínos. Je skvělý nápad tato setkání pořádat formou rotace
pořadatelských obcí. Ruku na srdce, kdo má při svém pracovním vytížení možnost zavítat do všech pětadvaceti měst
a obcí sdružených v našem svazku?
A ano, je zde jistě mnoho výzev, jakým způsobem nejlépe a ku prospěchu celku tuto spolupráci zúročit
v různých odvětvích a oblastech ku společnému prospěchu našeho regionu. Přejme si, ať se nám i Vám ve všem daří.
Tomáš Nedvěd
starosta obce Kalek
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KRÁTCE Z AKTIVIT SVAZKU - POMÁHÁME
Tisková zpráva k aktuální situaci:
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
CHOMUTOVSKO POMÁHÁ
UKRAJINĚ
Spolupráce obcí funguje – pomoc lidem
z Ukrajiny je poskytována – společně
s dalšími subjekty a organizacemi.
Obce Chomutovska zareagovaly na hrozivou
situaci na Ukrajině okamžitě a nabídly pomoc.
Pro zhodnocení stávající situace a zjištění možností a
potřeb svazek jednal se zástupci obcí.
Předseda svazku Mgr. Milan Märc nabídl zástupcům
členských obcí svazku on-line schůzku s koordinátorkou
pro pomoc ukrajinským uprchlíkům Mgr. Janou
Hronovou v Chomutově. Kancelář svazku se ujala role
organizátora schůzky. Schůzka se konala 15.3.2022,
zástupci obcí společně hledali nejúčinnější a konkrétní
způsob pomoci lidem z Ukrajiny.
Zjistili jsme, že:
• je aktuální potřeba pomoci lidem z Ukrajiny,
kteří přišli k nám a hledají zde ubytování.
Většinou jsou to maminky s dětmi. Pokud našli ubytování, neměli dost prostředků na jídlo anebo základní vybavení.

pomoc Ukrajině lze poskytnout v současné době
různými cestami, způsoby. A ne vždy je pomoc
koordinována.

•

pomoc nákupem, poskytnutím určitého vybavení,
potřeb atd. pro lidi přímo na Ukrajinu je organizována většinou z úrovně státu anebo neziskovek.

Doporučili jsme obcím po dohodě s ředitelkou MAS
Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. Ing. Hanou Dufkovou:
• využít transparentní účet MASky, prostřednictvím
kterého lze pomoc pro lidi z Ukrajiny, poskytnout.
Záleží na každé obci jednotlivě, zda se rozhodne tuto
možnost využít a poskytne na základě darovací smlouvy
určitou finanční částku právě pro potřeby lidí
z Ukrajiny.
• Jednotlivé obce pomáhají, jak nejlépe to jde.
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KRÁTCE Z AKTIVIT SVAZKU - UKLÍZÍME
Tisková zpráva z akce MA21:
„Ukliďme Chomutovsko“
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
CHOMUTOVSKO ORGANIZUJE ÚKLID
V NAŠICH OBCÍCH
V den, kdy se obce svazku přidaly k celorepublikové akci Ukliďme Česko,
to na jarní období vůbec nevypadalo. Dokonce jsme podle předpovědi
počasí čekali, že nepořádek „uklidí“ čerstvě napadaný sníh. Přesto se celá
akce velmi vydařila.
Akce je koordinována malým týmem pořadatelů. Hlavní roli v realizaci
jednotlivých úklidů hrají stovky lokálních organizátorů. Dobrovolný svazek
obcí Chomutovsko se rozhodl, že letos bude organizátorem úklidu v obcích
na Chomutovsku.
V sobotu 2. dubna 2022 v den hlavního celorepublikového jarního úklidového termínu zaměřeného na likvidaci
černých skládek a drobného nepořádku jsme uspořádali akci pod názvem „Ukliďme Chomutovsko“.
Jak to funguje? Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko zaregistroval celou akci na stránkách projektu
www.UklidmeCesko.cz a oslovil členské obce, aby se do akce zapojily. Přihlásilo se 7 členských obcí: Březno,
Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Otvice, Strupčice, Údlice a také nezisková organizace
Archa Jirkov, z. s. Pro všechny účastníky jsme pořídili ochranné prostředky.
Březenští měli v plánu uklidit koryto potoka Hutná a park kolem in-line dráhy, v Černovicích a Údlicích dobrovolníci
uklízeli okolí zdejších rybníků. V Droužkovicích úklid zvelebil nově vzniklé polní cesty v okolí obce, využívané pro
cyklistiku. Ve Strupčicích chtěli dobrovolníci, kterými byli zejména žáci a učitelé místní základní školy, uklidit kromě
obce také sportovní areál a cyklostezku vedoucí do Vrskmaně.
Do akce byly zapojeny z velké části obce ležící v okolí uhelného lomu Nástup Tušimice, proto se rozhodla společnost
Severočeské doly a.s. dobrovolníky podpořit a odměnit. V Droužkovicích byl připraven odpolední zábavný program
a občerstvení pro všechny, kteří se do úklidu zapojili. Se svým programem vystoupilo Divadlo Hnedle Vedle Tomáše
Bartáka, své umění předvedla sportovní skupina Street Hard Workers a zahrála hudební skupina Retrosexuals.
Odpolední zábavný program v Droužkovicích u koupaliště začal ve 14 hodin, byl zde vyhlášen nejlepší sběrač jak
v dětské, tak v dospělácké kategorii. Další nejlepší sběrači byli vyhlášeni v každé zapojené obci.
Všem, kteří se i přes nepřízeň počasí pustili s chutí do úklidu s vůlí udělat alespoň něco dobrého pro
své okolí i pro sebe sama a nejlépe tomu učit i vlastní děti, patří velký dík.
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KRÁTCE Z AKTIVIT SVAZKU - PŘIPRAVUJEME
„Výtvarná soutěž Můj/Náš svět“
CO VIDÍŠ, KDYŽ SE PODÍVÁŠ Z OKNA?
CO BYS CHTĚL VIDĚT, KDYŽ SE PODÍVÁŠ Z OKNA?
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko se zaměřuje na aktivity obcí, které vedou k trvale udržitelnému
rozvoji. Je organizátorem různých akcí v rámci projektu Místní agenda 21. Tento projekt je zaměřen kromě
jiného na participaci veřejnosti. A právě při vědomí, že je potřeba k zachování hodnoty trvale udržitelného
rozvoje vést naše nejmenší, vyhlásil Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko 7. března 2022
1. ročník výtvarné soutěže na téma „Můj/Náš svět“ pro děti ve věku 4-11 let z obcí a měst na
Chomutovsku.
Cílem soutěže je vzbudit zájem dětí o své okolí, propojit
vnímání vlastního světa viděného dětskýma očima a
vnímání světa kolem sebe, jak jej mohou děti ve své fantazii
měnit, přetvářet, spoluvytvářet…
Rádi bychom děti povzbudili k tomu, aby popřemýšlely o
svém okolí, uvědomily si svůj vztah k němu a nám
předaly své pocity, nápady, náměty, zážitky ze svého
okolí – formou výtvarného zpracování (kresbou,
malbou, jinou výtvarnou technikou).
Děti mají za úkol nakreslit 2 obrázky. První obrázek bude
znázorňovat „Co vidí, když se podívají z okna“ a druhý
obrázek „Co by chtěli vidět, když se podívají z okna“.
„Necháme naplno pracovat dětskou fantazii a těšíme se na
dětské práce. První obrázky jsou již na světě a věřte,
že je na co se těšit,“ říká Gabriela Rousková, odborný
garant soutěže.
Zkuste se sami zamyslet. Jste ještě schopni vidět svět
dětskýma očima? Jak by vypadal svět podle Vašich představ
a jak jej vidíte nyní?
Do soutěže je přihlášeno 36 školských zařízení ze sedmi
obcí. Každé školské zařízení vybere 3 nejlepší dětské práce, které nám předá do druhého kola soutěže.
Hlavní výběr nejlepších dětských prací spustíme 7. května 2022 na webu: www.dso-chomutovsko.cz, kde
proběhne hlasování ve dvou kategoriích: zvlášť budou hodnoceny práce dětí z MŠ a zvlášť práce dětí z 1.
stupně ZŠ.
Vítěze vyhlásíme 7. června 2022 v Městské knihovně v Chomutově na vernisáži výstavy nejlepších
prací. Výstava dětských prací zde bude k vidění až do 31. srpna 2022.
Každý účastník soutěže souhlasí s nekomerčním využitím v rámci aktivit a akcí Dobrovolného svazku obcí
Chomutovsko, např. zveřejněním na webu a facebooku DSO Chomutovsko a na výstavách pořádaných svazkem
anebo členskými obcemi svazku.
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KRÁTCE Z AKTIVIT SVAZKU - NÁVŠTĚVA U PŘÁTEL
Tisková zpráva z října minulého roku:
„Cesta po Benešovsku“
STAROSTKY A STAROSTOVÉ ČLENSKÝCH OBCÍ
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ CHOMUTOVSKO
SPOLEČNĚ PROPAGOVALI NÁŠ REGION
Dobrovolný svazek obcí
Chomutovsko v rámci své
činnosti navázal kontakt
s několika
partnerskými
svazky obcí. V minulých
letech navštívili náš region
starostové obcí Benešovska
z Mikroregionu CHOPOS a
Příbramska z DSO ORP
Příbram. Reciproční cesty po
Benešovsku se zúčastnilo ve
dnech 13. – 14.10.2021
třináct starostek a starostů
zastupujících členské obce Dobrovolného svazku obcí
Chomutovsko.

stezkou vznikl ve spolupráci 21 obcí a mnoha partnerů
na vrchu Březák u Lbosína. Starostky a starostové se
zajímali i o likvidaci odpadů, včetně kompostárny ve
Struhařově, kterou využívají členské obce mikroregionu
CHOPOS. Diskutovali nad místními podmínkami pro svoz
odpadů, zejména porovnávali dojezdovou vzdálenost mezi
jednotlivými obcemi na území Chomutovska. Nejen na
základě
těchto
získaných informací se
konalo
jednání
s klíčovými
hráči
zabývajícími
se
odpadovým
hospodářstvím
na
Chomutovsku, a to dne
26. 10. 2021 na setkání
starostů v Křimově.

Setkání starostů se uskutečnilo v obci Český Šternberk
v Parkhotelu za účasti starostů obcí Benešovska.
Starostové pokračovali ve vzájemné diskusi na téma
plánování rozvoje regionu, zjištění opatření a aktivit, které
mohou vést k úspěšnému rozvoji a propagaci regionu.

Dalším velmi diskutovaným tématem byla kůrovcová
kalamita smrkových lesů, která těžce postihla Středočeský
kraj. Znamená velkou výzvu k zamyšlení, jak by lesy měly
vypadat v budoucnu. Současná generace stojí na prahu
zcela nové tvářnosti české krajiny.

„Dvoudenní
program
byl
zaměřen především
na cestovní ruch a
odpadové
hospodářství.
Starostové uvítali
možnost prohlídky
hradu
Český
Šternberk.
Špulka,
unikátní
projekt
rozhledny
s neobvyklým tvarem, se stala symbolem mikroregionu
CHOPOS. Celý projekt Rozhledna Špulka s naučnou

Cílem společného setkání bylo sdílení dobré praxe a
výměna zkušeností v oblastech životního prostředí,
podpory podnikání a rozvoje služeb, rozvoje kultury a
cestovního ruchu. Především pro nové starostky a starosty
jsou takto získané informace velmi cenné“, sdělila
manažerka Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko Ing.
Lenka Kynčilová.
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KRÁTCE Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SVAZKU
Z jednání valné hromady svazku v Chomutově, prosinec
2021
JEDNÁNÍ O ROZPOČTU SVAZKU A PLÁNU AKTIVIT NA
ROK 2022
O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Předseda svazku, náměstek primátora města
Chomutova, Mgr. Milan Märc pozval na závěr roku své
kolegy starosty a starostky obcí svazku do restaurace
Hřebíkárna v Chomutově. Z jednání omluvil JUDr.
Marka Hrabáče, primátora města Chomutov. Ing. Petr
Šmíd, starosta města Hrušovany navrhl, aby primátor
města Chomutova byl pozván na příští jednání valné
hromady Svazku, jako zástupce Chomutovska
v důležitých orgánech a organizacích kraje.

jakou schválila valná hromada na svém zasedání v říjnu
roku 2019.
Dále manažerka svazku, Ing. Lenka Kynčilová, představila přítomným starostkám a starostům podrobnosti
k jednotlivým projektům
a
aktivitám
svazku. O nich podrobně informujeme
na dalších stránkách
Zpravodaje.

Stejně jako v minulém roce nabídl Mgr. Milan Märc
horským obcím možnost podílet se na údržbě
běžeckých tras. Zajišťuje ji Statutární město
Chomutov. Vloni se zapojily obce Boleboř, Hora Sv.
Šebestiána a Výsluní.

Co se týká náročnosti
přípravy a realizace
všech projektů svazku, máme interně nastavený
harmonogram činností tak, abychom časově zvládli
koordinaci jednotlivých kroků a postupů. Pokud by
nastala situace taková, že bude svazek nucen snížit
úvazky manažerek kanceláře svazku, pak je třeba
přistoupit k určitému krizovému scénáři. Je třeba vzít
na vědomí, že závazky vyplývající z dotačních podmínek
musí být svazkem nadále plněny. Plán činnosti
svazku na rok 2022 bude samozřejmě aktuálně
vyhodnocován a úměrně přizpůsoben možnostem,
zejména s ohledem na podmínky dle nařízení vlády ČR.

Na setkání byl přizván host Ing. Vladimír Budinský,
MBA, prezident Zaměstnavatelského svazu
důlního a naftového průmyslu, který vystoupil
s prezentací
k aktuálním
tématům
v energetice,
uvedl souvislosti
vlivu
dopadů
navržených
úsporných
opatření
na
ekonomiku
ČR
v důsledku plánovaného odklonu od uhelné energetiky
v časovém horizontu roku 2030 a 2050.

Manažerka Svazku Ing. Lenka Kynčilová informovala
přítomné o výsledku dílčího přezkumu hospodaření
Svazku za rok 2021. dílčí přezkum hospodaření Svazku
k 30. 9. 2021. Audit Krajského úřadu Ústeckého kraje
nezjistil žádné chyby a nedostatky

Hlavním bodem programu bylo schválení rozpočtových dokumentů (Rozpočtu 2022,
Střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2022-2024 a Rozpočtového
opatření č. 6).
V souladu se stanovami svazku stanovuje valná hromada pravidelný
členský příspěvek na nadcházející kalendářní rok. Příspěvek na
činnost svazku zůstává ve stejné výši,
6
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KRÁTCE Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SVAZKU
Z jednání valné hromady svazku ve Strupčicích, únor 2022
DISKUSE S HEJTMANEM ÚSTECKÉHO KRAJE
O DOPRAVĚ
Starosta obce Strupčice, Luděk Pěnkava, přivítal
přítomné kolegy i pozvané hosty na prvním setkání
starostek a starostů v roce 2022. Účast na setkání byla
vysoká. Do Strupčic přijelo na jednání valné hromady
svazku 20 zástupců obcí z celkového počtu 25 členských
obcí.
Na setkání byl přizván host Ing. Jan Schiller,
hejtman Ústeckého kraje. Přítomné starostky a
starostové s hejtmanem diskutovali o tématech
týkajících se území
jejich
obcí
a
o
problémech při plnění
náročných
úkolů
funkce starosty.
Ing. Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany,
vznesl dotaz na postup
Ústeckého kraje při vyřizování odvolání proti rozhodnutí obce při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Ve většině případů
krajský úřad vrací věc k vyřízení zpět na obec, ačkoliv žadatel zjevně obec šikanuje a neustálými žádostmi omezuje až paralyzuje její činnost. Zejména pro malé obce, je
situace neúnosná. Je třeba se obrátit na orgány, které
mají pravomoc pozměnit zákon tak, aby nemohl být nadále zneužíván.
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, s pochopením vyslechl přítomné starostky a starosty a sdělil, že
JUDr. Hejnová vedoucí odboru legislativně právního připravuje tzv. „kuchařku“ pro obce s příklady, jak postupovat při řešení podobných nepříznivých situací.
Mgr. Petra Kubániková, starostka obce
Bílence, uvedla, že je
třeba
postupovat
v této věci ve spolupráci s Asociací krajů a
také se SMOČR.
Ing. Lenka Štelcichová, starostka obce
Hora Sv. Šebestiána požádala o podporu a společný postup ve věci převodu pozemků bývalého drážního tělesa zrušené železniční tratě Křimov – Reitzenhain. Obec má zájem o využití pozemků pro

7
www.dso-chomutovsko.cz

turistickou trasu. Obec připraví pro kraj přesnou identifikaci tratě, aby mohlo být svoláno v co nejkratší době
jednání o převodu pozemků pod jeden subjekt s cílem zamezit rozprodání po částech různým zájemcům.
Josef Egermann, starosta obce Málkov se dotázal na stav
přípravy obchvatu silnice I/13 v obci Málkov, Zelená,
Černovice. Situace pro obyvatele obcí je již nyní nebezpečná a existují důvodné obavy ze zvýšeného nebezpečí
pro obyvatele obcí v souvislosti s připravovanou investicí
v Prunéřově a v důsledku toho se zvýšeným provozem na
této trase. Ing. Zdeňka Peroutková, starostka obce Černovice doplnila informace. Je nutná spolupráce s krajem
z důvodu schválení navrženého řešení v územním plánu
obce i ZUR.
Zdeněk Valenta, starosta obce Březno uvedl, že podobně
složitá je situace na komunikaci č. II/568, která prochází obcí Březno. Vážné ohrožení bezpečnosti obyvatel
vzniká v důsledku zátěže z narůstajícího provozu v souvislosti s novými investičními
projekty
v Tušimicích. Řešením
je rozšíření silnice a výhledově realizace obchvatu obce, jak je
schválen i v územně
plánovací dokumentaci. Jedná se o komunikaci ve správě kraje.
Bc. Václav Hora, starosta obce Vrskmaň vznesl dotaz na
správu krajské cyklostezky č. 3106 v oblasti Strupčice, Vrskmaň. Obce se o údržbu stezky starají, ačkoliv
je to povinnost kraje. ŘSD má k dispozici plán realizace
údržby cyklostezek. Starosta by uvítal podobný plán
údržby i ze strany SÚS Ústeckého kraje.
Ing. Petra Březinová, starostka obce Všehrdy předala přítomným informaci, že je třeba provést aktualizaci požárních zdrojů vody. Nařízení č. 8/2012, které stanoví
podmínky zdrojů vody, není u všech obcí aktuální. Obec
Všehrdy již žádala kraj o opravu, ale pokud bude schvalovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje nové nařízení, bylo
by vhodné zaktualizovat stav na celém území Svazku.
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, poděkoval
všem starostům za podněty. Uvedl, že bude organizovat
podobná setkání se starosty obcí kraje na území SO ORP.
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AKTIVITY SVAZKU V ROCE 2022 S PODROBNÝMI INFORMACEMI
Plán činnosti svazku v roce 2022
Plán činnosti Svazku na rok 2022 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
o
o
o
o

▪

GDPR
ČINNOST ORGÁNŮ OBCE

KULTURNÍ AKCE
o

▪

VZDĚLÁVÁNÍ
PROPAGACE: informační zpravodaj, Facebook, webové stránky, infopanely, mapy, interaktivní mapa
KOMPOSTÉRY I, II, III, IV
INFOTABULE I, II
CHOMUTOVSKO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU JEDNORÁZOVÉHO NÁDOBÍ
CHOMUTOVSKO KOMUNIKUJE S VEŘEJNOSTÍ PŘÍVĚTIVĚ A MODERNĚ /ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY

PORADENSTVÍ
o
o

▪

Strupčice
Údlice
Nezabylice
Vrskmaň
Spořice

PROJEKTY
o
o
o
o
o
o

▪

15. 2. 2022
19. 4. 2022
16. 6. 2022
17. 10. 2022
5. 12. 2022

Prezentace akcí, které se konají v členských obcích svazku na webových stránkách svazku – ucelený přehled o
plánovaných aktivitách obcí Chomutovska na jednom místě

SPOLUPRÁCE S JINÝMI DSO, DA
o Spolupráce s jinými DSO
o Spolupráce s kolegy ze Saska
o Koordinace aktivit s Destinačními agenturami Dolní Poohří, Krušné hory

GDPR – v praxi – pomáháme obcím Chomutovska
Pokračujeme v provádění kontrol v obcích, kde Svazek vykonává funkci pověřence GDPR. Konečně,
po dlouhé pauze způsobené mimořádnými opatřeními v souvislosti s Covid19, můžeme kontroly
provádět přímo na místě. Při monitorovacích návštěvách poskytujeme poradenství mj. ke
správnému postupu podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
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AKTIVITY SVAZKU V ROCE 2022 - PODROBNĚ
Společné projekty obcí svazku podporují rozvoj Chomutovska

Vzdělávací cyklus
Již 7. rokem realizujeme vzdělávací cyklus, který naplňuje představy zástupců obcí. Přehled i plán
vzdělávacích aktivit organizovaných kanceláří svazku připravuje a vše organizuje Gabriela Rousková.
Jako každý rok připravujeme další školení v rámci
vzdělávacího cyklu a zároveň na tuto aktivitu žádáme o
podporu Ústecký kraj. Školení jsou velmi pozitivně
hodnocena všemi účastníky. Oceňují velmi dobrý výběr
školitele a většinou i možnost dozvědět se přímé
odpovědi na aktuální témata. Kancelář svazku
připravila novou žádost na podporu vzdělávání pro rok
2022 z Fondu Ústeckého kraje. Bohužel nebyla
podpořena. Struktura podpory ze strany Ústeckého kraje
byla změněna. Podpora regionálního rozvoje nepočítá
bohužel se zaměřením na svazky obcí, podpora v oblasti
vzdělávání je určena pouze pro MAS. My to nevzdáváme

a hledáme cestu, jak pokračovat v poskytování kvalitních
vzdělávacích služeb našim obcím. Tradiční seminář na
téma rozpočtová skladba pro rok 2022 se měl
uskutečnit 18. 1. 2022. Bohužel musel být termín
posunut z důvodu onemocnění školitele na 4. 3. 2022.
Dalším žádaným tématem je seminář prohlubující
znalosti Excel, který se konal 10. 3. 2022 a všem
účastníkům přinesl nové praktické dovednosti. V roce
2022 se také uskuteční seminář na téma energetických
úspor a budeme pokračovat v setkání účetních a
administrativních pracovnic měst a obcí.

FOTO: Seminář rozpočtová skladba a seminář excel

Propagujeme Chomutovsko na webových stránkách i Facebooku
Webové stránky www.dso-chomutovsko.cz informují o aktuálním dění v obcích.
Naleznete zde ovšem i novinky o aktivitách svazku, tj. o společných projektech, do
kterých je zapojeno více členských obcí. V Novinkách naleznete to nejžhavější a
nejzajímavější právě z těchto aktivit Svazku.
Máme velkou radost, že jste si našli cestu na naše webové stránky a dokážete si s pomocí
interaktivní mapy vytvořit a naplánovat výlety po zajímavostech z obcí na
Chomutovsku. To jsme přesně chtěli, a proto jsme na interaktivní mapě umístily
„špeky“ – to nejzajímavější z obcí. Interaktivní mapa mohla vzniknout díky projektu „Rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu na Chomutovsku – Infotabule II“, je k dispozici na www.dso-chomutovsko.cz.
Letošní novinkou bude, jak pevně věříme, modernizace webových stránek svazku. Podrobné podmínky pro zadání
zakázky nám pomohli vytvořit zpracovatelé dokumentu Komunikační strategie DSO Chomutovsko, společnost M. C.
Triton, spol. s r.o. V analýze zhodnotili stávající podobu a obsah internetových stránek a doporučili návrhy na jejich
zlepšení.
Modernizaci webových stránek můžeme plánovat díky projektu „Chomutovsko komunikuje s veřejností
přívětivě a moderně“, který realizujeme s podporou z fondů EU. V dalším článku se dozvíte o všech velmi zajímavých
aktivitách, které můžeme společně s obcemi realizovat díky tomuto projektu. A to je další důvod proč nás sledovat,
nejen na webových stránkách.
Lze využít také na náš Facebook - www.facebook.com/Chomutovsko. Dozvíte se více o dění v obcích: kulturní a
sportovní akce, zajímavé tipy na aktivity ve všech obcích Chomutovska. Stačí jen kliknout a vybrat si. S námi máte
přehled….
Fotografie Přemysl Jánský – Březno,
Vrskmaň, Spořice, Hora Sv. Šebestiána
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AKTIVITY SVAZKU V ROCE 2022 - PODROBNĚ
Kompostéry
Členské obce svazku jsou velmi aktivní v péči o

Občané obcí budou mít k užívání kompostéry, které po 5
letech udržitelnosti dostanou od svazku prostřednictvím
příslušné obce do svého majetku.

životní prostřední. Princip trvale udržitelného
rozvoje zcela naplňují projekty zacílené na

Kompostéry pro občany – jak jsme je pořizovali
od roku 2018:

předcházení vzniku odpadů.
Kompostéry 4 – nový projekt se podařilo velmi
rychle zrealizovat. Jedná se v pořadí o čtvrtý projekt
zaměřený na pořízení kompostérů pro občany obcí.
Tentokrát jsme požádali o dotaci Ústecký kraj. Koncem
září byla žádost podána, v prosinci byla schválena dotace
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje. Okamžitě
jsme provedli výběrové řízení na dodavatele kompostérů
Svazek obdržel smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení
kompostérů pro občany z dotační výzvy č. 5 programu
Rada Svazku na své schůzi dne 27. 1. 2022 schválila výběr
nejvhodnější nabídky a pověřila předsedu Svazku
k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Právě
v těchto dnech jsou kompostéry dodávány do obcí
zapojených do projektu. Budou pořízeny kompostéry,
kontejnery na textil a košíky na bioodpad pro horské
obce Hora Sv. Šebestiána, Kalek, Křimov. Celkové
náklady jsou ve výši 641.300, - Kč, dotace ve výši
448.910, - Kč. A dále budou pořízeny kompostéry pro
údolní obec Pesvice a město Jirkov, pro které
pořídíme i štěpkovač. Celkové náklady budou ve výši
702.768, - Kč, dotace ve výši 491.937, - Kč. Kancelář
Svazku uzavře s obcemi smlouvy o výpůjčce jako obvykle.

Celková hodnota téměř 8,7 mil. Kč.
Celkový počet kusů:
o

2134 kompostérů

o

12 kontejnerů na textil,

o

1 štěpkovač

o

košíky na bioodpad.

Kompostéry 1 – rok 2018 – kontejnery byly předány
občanům v obcích Bílence, Černovice, Hora sv.
Šebestiána, Hrušovany, Jirkov, Křimov, Výsluní.
Kompostéry 2 – rok 2019 - zapojené obce
Černovice, Droužkovice, Chomutov a Jirkov.
Kompostéry 3 – rok 2021. Občané obcí Březno,
Černovice, Hrušovany, Chomutov, Jirkov,
Vrskmaň, Všestudy a Vysoká Pec.
Kompostéry 4 – rok 2022. Občané obcí Hora sv.
Šebestiána, Jirkov, Kalek, Křimov, Pesvice.

Kompostéry v Jirkově a Pesvicích, košík na bioodpad, štěpkovač

Poděkování Severočeským dolům a.s.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat Severočeským dolům a.s. za
přízeň, kterou nám již po několik let zachovávají. Rádi je propagujeme na
našich akcích. I díky jejich finanční podpoře, se svazku daří realizovat
aktivity, které jsou přínosné pro obyvatele obcí Chomutovska. Jedna velmi
aktuální a vydařená akce se konala 2. dubna 2022. Ukliďme Chomutovsko, podrobně o tomto dni píšeme ve
zpravodaji.
10
www.dso-chomutovsko.cz

Informační zpravodaj Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko číslo 12, duben 2022

AKTIVITY SVAZKU V ROCE 2022 - PODROBNĚ
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku – Infotabule
Společná
propagace
obcí
a
turisticky
atraktivních zajímavostí v regionu pro zlepšení
nabídky cestovního ruchu s cílem zavést jednotný
informační systém pro turisty a návštěvníky byla
předmětem dvou projektů podpořených z Programu
Ministerstva pro místní rozvoj.

mapu. Stačí kliknout na mapu umístěnou na webových
stránkách svazku, vybrat si jeden z označených bodů a
dozvíte se něco z historie obce, o památkách, význačných
osobnostech, událostech anebo přírodních unikátech.

Infotabule I – projekt byl zrealizován v roce 2019 pro
15 obcí svazku: Bílence, Blatno, Boleboř,
Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov,
Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice,
Údlice, Všestudy. Dotace ve výši 50 procent nákladů
pomohla osadit v obcích 22 tabulí s informacemi o
zajímavostech na Chomutovsku.

domova výlet. Zaručeně se dozvíte něco nového, co jste
dosud ani netušili.

Lze si takto vyhledat body k určitému tématu, které Vás
zajímá, pospojovat je a můžete si naplánovat v klidu

Na všech tabulích najdete otázku vztahující se k určité
figuře ve znaku obce, anebo k jiné zajímavosti o dané
obci, např. vzniku názvu. Chcete najít otázky a
odpovědi? Klikněte na odkaz na www.dsochomutovsko.cz

Infotabule II – projekt byl zrealizován v roce 2021
pro 15 obcí a je pokračováním projektu Infotabule I.
Některé ze zapojených obcí pořídili tabule z prvního
projektu. Společnost DARUMA, s.r.o. dodala 25
informačních tabulí, které jsou osazeny v těchto obcích:
Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv.
Šebestiána,
Chomutov,
Křimov,
Málkov,
Nezabylice,
Pesvice,
Spořice,
Strupčice,
Vrskmaň, Všehrdy, Výsluní, Vysoká Pec.
V projektu II jsme společně se společnostmi DARUMA,
s.r.o a Innovation, s.r.o doplnili infopanely fyzicky
umístěné v obcích o moderní prvek – interaktivní

Chomutovsko předchází vzniku jednorázového nádobí
Tentokrát jsme se v projektu na ochranu životního
prostředí přihlásili k tomu, že členské obce nebudou
používat jednorázové plastové nádobí a nahradí je nádobím tzv. opakovaně použitelným. Do projektu se zapojilo
11 obcí: Bílence, Blatno, Hora Sv. Šebestiána, Chomutov, Kalek, Spořice, Strupčice, Údlice, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec.

Projekt jsme připravovali a realizovali poměrně dlouho.
Hledali jsme dodavatele, který by byl schopen opatřit
zboží v jedné zakázce. Jsme rádi, že jsme takového
dodavatele našli a obce již v letošní sezóně budou moci
nádobí používat při akcích, které pořádají. Konečně se
letos snad dočkáme plně aktivní
sezony. Všichni věříme, že
naplánované akce nepřekazí ani
Covid či jiné neštěstí. Akce mají
obce připravené již nyní, jak lze
zjistit v přehledu tohoto čísla
zpravodaje, na str. 14, 15.

Projekt byl realizován ve třech veřejných zakázkách.
Veřejná zakázka na pořízení hrnků pro město
Chomutov byla ukončena v roce 2020. Další zakázky na
Nádobí a Myčky byly zrealizovány v roce 2021. Žádost
o platbu spolu se závěrečným vyhodnocením akce byla
podána v termínu dle rozhodnutí o dotaci. Dotace byla
proplacena na účet Svazku. Jednotlivým obcím
zapojeným do projektu byly vráceny podíly dotace
koncem roku 2021.
Celkové náklady projektu: vč. zpracování žádosti o
dotaci:
1.463.604,- Kč

Ve stanovách svazku je zakotveno, že hlavní činnosti
DSO Chomutovsko jsou zaměřeny na systematický a
efektivní rozvoj zájmového území, ochranu a
prosazování společných zájmů členských obcí a jejich
spolupráci při rozvíjení činností týkajících se mj. i
ochrany životního prostředí. Projekt tyto cíle
jednoznačně pomůže naplnit. Podpora ekologických
řešení, kdy vlastně odpad nevznikne, a tím pádem dojde
ke snížení odpadů ukládaných na skládku, je nejlepší
možný způsob, jak přispívat k trvale udržitelnému
rozvoji.

Obcím zapojeným do projektu jsme předali nádobí, které
je opakovaně použitelné: vratné kelímky, kelímky HOT
CUP, porcelánové hrnky, sady talířů, příbory, sklenice,
misky na polévku, tácy. Většina obcí využila možnost
pořídit kromě nádobí také přepravní boxy a myčky
nádobí.
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AKTIVITY SVAZKU V ROCE 2022 - PODROBNĚ
Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně
Projekt podporovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
zaměstnanost běží naplno. Postupně se daří naplňovat projektový záměr a co je významnou přidanou hodnotou,
je provázanost jednotlivých aktivit. Prostřednictvím naplánovaných klíčových aktivit řešíme témata z oblasti
řízení kvality a transparentnosti komunikace s veřejností: KA 01 místní Agenda 21, KA 02 Komunikační strategie, KA
03 Elektronické úřední desky a KA 04 Řízení projektu.
•

KA 01 – MA21: Svazek musí splnit celkem 10 kritérií, aby získal kladné
hodnocení v kategorii C Místní agendy 21. Všechny akce směřují k řízení
kvality z pohledu udržitelného rozvoje na místní a regionální
úrovni. Společně s členy komise MA21, která se v tomto roce sešla dne 8.
3. 2022 a zodpovědně projednala a naplánovala podrobnosti akcí na letošní
rok, jsme ocenili výsledek dotazníkového šetření a kulatých stolů se
zapojením veřejnosti. Velmi nám pomohla definovat cíle dokumentu
Komunikační strategie a v důsledku i zadání pro modernizaci webových
stránek svazku.
1) Výtvarná soutěž Můj/Náš svět pro MŠ/I. stupeň ZŠ
Nápad na zorganizování výtvarné soutěži pro děti se zrodila na setkání komise MA21. Je to zcela jistě ten nejlepší
způsob, jak oslovit veřejnost k zamyšlení se nad tím, jak žijeme a kde žijeme. Ohlas je poměrně značný a zájem
o zapojení do soutěže projevila školská zařízení ze 7 obcí, celkem se jedná o 36 zařízení. Kancelář Svazku se všemi
intenzivně komunikuje. Děti malují a velmi se těšíme na vernisáž výstavy nejlepších dětských prací, kterou plánujeme
na 7. června 2022, píšeme o tom jinde v tomto Zpravodaji. Připravujeme pro děti odměnu a překvapení. Kromě toho
bude výsledkem této akce kalendář pro rok 2023, kde budou nejlepší práce dětí uvedeny.
2) Akce „Ukliďme Chomutovsko“
Opět jedno velmi závažné téma k zamyšlení nad tím, kde a v čem žijeme. A hlavně nad tím, co pro to můžeme
udělat sami. Svazek se připojil ve spolupráci se 7 obcemi a společností SD, a.s. k pravidelně se opakující akci „Ukliďme
Česko“ jako organizátor. Akce proběhla 2. dubna 2022 a „našlo se“ téměř 8 tun odpadu. Opět píšeme o podrobnostech
v tomto čísle Zpravodaje.
3) Seminář energetický audit
Kancelář Svazku připravuje seminář na téma energetických úspor vč. požadovaného předepsaného minima
informací v souladu s „Minimem k UR“, a to dne 4. a 5. května 2022.

•

KA 02 – Komunikační strategie. V lednu 2022 zpracovatel dokumentu M. C. Triton, spol. s.r.o. představil
veřejnosti a zástupcům Svazku dokument Komunikační strategie svazku. Oficiálně byla strategie schválena usnesením valné hromady svazku č. 3/1/2022 valnou hromadou dne 15. února. Ve dnech 10. a 11. února 2022 se
uskutečnila školení na téma komunikační dovednosti pro cílové skupiny: zaměstnanci svazku, zaměstnanci obcí
a volení zástupci obcí. Dokument je zveřejněn na webových stránkách Svazku.

•

•

KA 03 – Elektronické úřední desky pro 6 obcí: Bílence, Černovice, Hrušovany, Otvice, Údlice a
Všestudy – Výběrové řízení na dodavatele bylo prověřeno. Kontrola ze strany poskytovatele dotace před
uzavřením smlouvy neshledala závady. Můžeme přistoupit k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení
společností emam s.r.o. Řešíme nyní předfinancování investic. S napětím očekáváme schválení žádosti o platbu.
Realizací výběrového řízení dojde ke snížení předpokládané ceny za dodávky elektronických úředních desek. Na
základě konzultace s poskytovatelem dotace bude možné pořídit další 2 ks EÚD. Zájem o ně projevily obce Březno
a Všehrdy.
KA 04 – Řízení projektu – z dotace na projekt můžeme nárokovat příspěvek na mzdy odborných garantů.
Všechny aktivity jsou vzájemně provázané a jejich příprava a koordinace je velmi náročná. Naším cílem je projekt
řídit tak, aby byl přínosem pro všechny naše obce.

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu jsou ve výši 4.556.000, - Kč. Vlastní financování projektu
předpokládáme ve výši 228 tisíc Kč, ovšem za podmínky, že se projekt podaří zrealizovat v souladu s podmínkami
programu.
Na realizaci je již čerpán příspěvek na základě zálohy poskytnuté při zahájení projektu. První žádost o platbu byla
podána k 30.9.2021, další k 15.3.2022, vždy za období 6 měsíců. Teprve při závěrečném vyúčtování bude zjišťována
celková výše nároku na dotaci. S obcemi zapojenými do projektu byla uzavřena Smlouva o spolupráci a financování
projektu.
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KONTAKTY
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

sídlo svazku:
Náměstí míru čp. 1
430 01 Chomutov

kancelář svazku:
Táboritská čp. 115/4
430 01 Chomutov

manažer svazku:
Ing. Lenka Kynčilová
specialista svazku:
Gabriela Rousková
pověřenec pro ochranu
osobních údajů:
Pavlína Knížková

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

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

AKTIVITY ČLENSKÝCH OBCÍ SVAZKU V ROCE 2022
Aktuální přehled o kulturních, společenských a sportovních akcích které se konají v obcích
svazku, tj. v celém regionu Chomutovska naleznete NA JEDNOM MÍSTĚ na www.dsochomutovsko.cz

Přehled kulturních akcí v jednotlivých městech/obcích v roce 2022:
duben
1. 4.
2. 4.
6. 4.
8. 4.
16. 4.
17. 4.
19. 4.
23. 4.
23. 4.
24. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.

NOC S ANDERSENEM – Jirkov
UKLIĎME CHOMUTOVSKO – obce Chomutovska
PAVLÍNA FILIPOVSKÁ – klubový pořad s písněmi – Jirkov
OBECNÍ PLES – Strupčice
VELIKONOČNÍ STEZKA – KDO SI SNĚDL BERÁNKA? – Nezabylice
VELIKONOČNÍ NEDĚLE – tradiční oslavy– Jirkov
1+1=3 – divadelní představení – Jirkov
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL – Chomutov
FONTÁNA – koncert – Jirkov
ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY – Jirkov
SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL – Chomutov
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – Nezabylice
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – tradiční oslavy – Jirkov
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květen
5. 5.
14. 5.
18. 5.
21. 5.
21. 5.
21. 5.
21. – 22. 5.
28. 5.
28. 5.
29. 5.

ŠEST V TOM – divadelní představení – Jirkov
KLUDSKÉHO ZAHRADA – festival – Jirkov
HEXENŠUS – divadelní představení – Jirkov
OTEVÍRÁNÍ SEZÓNY SPORTOVNÍHO AREÁLU – Strupčice
FESTIVAL VÍNA ČERVENÝ HRÁDEK – festival vína a jídla – Jirkov
RODINNÉ VADNDROVÁNÍ – Kalek
770 let města Chomutova – CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI – Chomutov
JIRKOVSKÁ SRDÍČKA – přehlídka sborů – Jirkov
KVĚTENLES – hudební festival – Chomutov
MYSLIVECKÝ DEN – oblastní výstava psů – Jirkov

červen
3. 6.
3. – 17. 6.
5. 6.
5. 6.
7. 6.
9. 6.
10. 6.
18. 6.
24. 6.
24. 6.
26. 6.

WILLIE JONES BAND – koncert – Jirkov
OTEVŘENO – festival – Chomutov
POHÁDKOVÝ LES – akce pro děti – Jirkov
DEN DĚTÍ – Nezabylice
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MŮJ/NÁŠ SVĚT – vernisáž – městská knihovna – Chomutov.
SYLVIE – divadelní představení – Jirkov
NOC KOSTELŮ – tematické prohlídky – Jirkov
SETKÁNÍ OBČANŮ NOVÉHO SEDLA NAD BÍLINOU a ostatních zaniklých obcí – Jirkov
SVATOJÁNSKÁ NOC – Nezabylice
ZÁMECKÝ PÁTEK: Red Revival Session – koncert – Jirkov
LETNÍ HRÁTKY v netradičních disciplínách –Strupčice

červenec
1. 7. – 31. 8.
6. 7. – 31. 8.
8. 7.
13. 7.
22. 7.
23. 7.
30. 7.
30. 7.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MŮJ/NÁŠ SVĚT – výstava – městská knihovna – Chomutov.
KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB V PARKU – každou středu – Chomutov
ZÁMECKÝ PÁTEK: Red Revival Session – koncert – Jirkov
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ – divadelní představení – Jirkov
ZÁMECKÝ PÁTEK: Red Revival Session – koncert – Jirkov
LETNÍ NOC – Strupčice
RODINNÁ AKCE PRO RODINY S DĚTMI – Chomutov
ČERNOVICKÝ FESŤÁČEK – Černovice

srpen
1. 7. – 31. 8.
5. 8.
17. 8.
19. 8.
27. 8.
27. 8.
27. 8.
28. 8.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MŮJ/NÁŠ SVĚT – výstava – městská knihovna – Chomutov.
ZÁMECKÝ PÁTEK: Red Revival Session – koncert – Jirkov
DOKTOR V NESNÁZÍCH – divadelní představení – Jirkov
ZÁMECKÝ PÁTEK: Red Revival Session – koncert – Jirkov
CHOMUTOVSKÝ PŮLMARATON – Chomutov
VYJÍŽĎKA PRO MATÝSKA – Strupčice
HRADOZÁMECKÁ NOC – historické slavnosti – Jirkov
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – akce pro děti – Jirkov

září
2. 9.
3. – 4. 9.
3. 9.
3. 9.
8. 9.
10. 9.
16. 9.

ZÁMECKÝ PÁTEK: Red Revival Session – koncert – Jirkov
CHOMUTOVSKÝ FESTIVAL SPORTU A FOOD FESTIVAL – Chomutov
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – Nezabylice
MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM – umělci tvoří – Jirkov
VERNISÁŽ - MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM– Jirkov
HORNICKÁ POUŤ – tradiční oslavy – Jirkov
ZÁMECKÝ PÁTEK S PARAPLÍČKEM – koncert – Jirkov
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17. 9.
22. 9.
24. 9.
24. 9.
25. 9.

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – Chomutov
VÁCLAV HUDEČEK 70 – koncert – Jirkov
SLAVNOSTI ČESNEKU – Strupčice
VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA – Nezabylice
SLEPÁ LÁSKA – divadelní představení – Jirkov

říjen
23. 10.
28. 10.

UKONČENÍ KULTURNÍ SEZÓNY – kulturní odpoledne – Jirkov
LAMPIONOVÝ PRŮVOD – Nezabylice

listopad
11. 11.
22. 11.
26. 11.
26. 11.
27. 11. – 24. 12.
27. 11.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD – akce pro děti – Jirkov
CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA trochu jinak – Chomutov
FONTÁNA – koncert – Jirkov
VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ – Nezabylice
CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE – Chomutov
ADVENT NA ZÁMKU – tematické prohlídky – Jirkov

prosinec
3. 12.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
9. 12.
11. 12.
18. 12.
24. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – akce pro děti – Jirkov
ADVENT NA ZÁMKU – tematické prohlídky – Jirkov
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – tradiční oslavy – Jirkov
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – Nezabylice
NEBE, PEKLO, RÁJ – akce pro děti – Jirkov
ADVENT NA ZÁMKU – tematické prohlídky – Jirkov
ADVENT NA ZÁMKU – tematické prohlídky – Jirkov
ŽIVÝ BETLÉM – tradiční oslavy – Jirkov
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