
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. slaví 10. výročí svého založení. 

 

 

AKCE PSL, o.p.s 
 

 

1. ledna Partnerský spolek Litvínov má nové sídlo v Kulturním a společenském  

domě Citadela v Litvínově. 

16. ledna jsme rozeslali INFO členům č. 3, kde jsme informovali o nové adrese,  

o novém telefonním čísle a plánovaných akcí na počátek roku 2002. 

29. ledna  byla vyhlášena soutěž o jazykový pobyt v Brie-Comte-Robert / Francie 

pro žáky základních škol. 

18. února  proběhlo jednání s p. Getlerem a spolupráci v roce 2002. 

21. února se uskutečnila přednáška – Setkání s historickou hudbou,  

přednášel p. Hlůžek. 

  Současně s touto přednáškou proběhlo i setkání členů PSL. 

28. února proběhlo jednání s p. Getlerem o spolupráci na projektu Phare, který by 

se měl rozběhnout 1. června 2002. 

16. března  proběhla oslava 10. výročí podpisu partnerské smlouvy mezi 

Litvínovem a Olbernhau.   

Došlo k setkání představitelů a občanů partnerských měst, při čemž 

byla u Pilařského rybníka instalována informační tabule a vysázeny  

3 symbolické stromy lípa, dub a jedle. Při příležitosti návštěvy si 

partneři společně s našimi občany prohlédli město Litvínov a Most. . 

Hosté se večer na pozvání zúčastnili Reprezentačního plesu města 

Litvínova. 

21. března  se konala přednáška nazvaná Kronika PSL. 

13. dubna se měl pro zájemce uskutečnit zájezd do Annabergu.  

Pro malý zájem byl tento zájezd zrušen. 



9. – 12. května  se uskutečnilo setkání představitelů partnerských spolků ve 

Stadtbergenu. 

 Za PSL se zúčastnila ředitelka pí. Svačinová a  předseda správní rady 

p. Lakomý. 

22. května se uskutečnila přednáška s velvyslancem EU Ramiro Cibrián. 

1. června byla zahájena realizace projektu Phare.       

13. června  se konalo setkání členů Klub PSL v Radničním sklípku. 

15. června se pro zájemce uskutečnil zájezd do Aqua-Marien v Marienbergu. 

8. července byla členům a přátelům PSL rozeslána nabídka na zájezd do Brie-

Comte-Robert, který se uskuteční dne 3. – 7. října 2002. 

Září 2002 byly zahájeny kurzy německého, anglického a španělského jazyka. 

6. září byl členům rozeslán program akcí a činností na podzim roku 2002. 

3. – 7. Října se uskutečnil zájezd do Brie-Comte-Robert / Francie. 

15. října byli členové Klubu PSL požádáni o osobní dar pro povodněmi 

postižené Olbernhau. 

25. října byla členům rozeslána nabídka předvánočních akcí PSL. 

5. listopadu  se uskutečnila v litvínovském zámku přednáška pro členy Klubu PSL 

nazvaná „Litvínov v dokumentech“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AKCE – PHARE 

 

1. června byla zahájena realizace projektu Phare, který nese název „Oslavy 

významných výročí partnerských měst Litvínova a Olbernhau“.   

červen - začaly probíhat dvě výstavy:  

- Výstava k 650. výročí zmínky o existenci Litvínova, která 

probíhala v litvínovském zámku 

- Výstava ke 150. výročí města Litvínova, která probíhala 

v galerii Radniční sklípek  

- začala probíhat soutěž ve čtrnáctideníku „Radnice“ pro veřejnost 

6. – 9. června  se uskutečnila oslava 100. výročí Olbernahau.  

Za PSL se zúčastnila pí. Svačinová, sl. Faitová, pí. Vitnerová, p. 

Lakomý. 

26. června se uskutečnil zájezd pro výherce soutěže, která byla pořádána společně 

s Městskou knihovnou Litvínov, do zábavného centra Stockhausen 

v Olbernhau. 

září proběhly tzv. Svatomichaelské slavnosti. Na této akce se podílel PSL 

překladem, výtiskem pozvánek, plakátů a zajistil účast partnerů 

z Olbernhau. 

7. září   fotbalový turnaj s účastí německých přátel – „Hamerská trefa“.  

Turnaje se zúčastnilo 8 družstev z toho i družstvo ze SRN SG Klein- 

und Niederneuschönberg. 

14. září „Hry bez hranic“ - otevření cyklotrasy – Rudolický okruh.  

PSL přispěl na tuto akci bezplatným překladem informačních skládaček 

a plakátů a jejich úhradou. Zajistil i  účast německých partnerů. 

14. září  „Vinařský seminář“ pro partnery z Olbernhau, přednášel p. Váňa 

- návštěva vinic v Chrámci 

- návštěva vinic v Rudolicích 

- návštěva autodromu 

- posezení ve vinotéce „U sv. Anny“ 



26. listopadu se uskutečnil zájezd pro výherce soutěže, která byla pořádána společně 

s Městskou knihovnou Litvínov, do zábavného centra Stockhausen 

v Olbernhau. 

prosinec se uskutečnily tzv. Krušnohorské Vánoce. Na této oslavě se podílel PSL 

překladem, výtiskem pozvánek, plakátů a zajistil účast německých 

řemeslníků a hostů u Olbernhau. 

6. – 8. prosince se uskutečnilo jednání partnerských výborů ve Stadtbergenu o 

společném programu pro rok 2003. 

Za PSL se zúčastnila ředitelka pí. Svačinová a předseda správní rady  

p. Lakomý. 

7. prosince   se uskutečnil předvánoční zájezd do Marienbergu a Olbernhau. 

   V Marienbergu jsme navštívili zdejší kostel a vánoční trhy. 

V Olbernhau jsme si prohlédli vánoční trhy a zhlédli jsme vánoční 

průvod městem a setkali se s našimi partnery. 

13. prosince  se uskutečnila přednáška a seminář o krušnohorských vánočních 

tradicích. Dobrovolné přednášející – členky spolku „EVA – Verein“ 

z Olbernhau.  K poslechu zazpívala skupina „Zastaveníčko“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Administrativní změny Partnerského spolku Litvínov, o.p.s 

 

Dne 21. června proběhl konkurz na místo asistentky Partnerského spolku Litvínov, o.p.s. 

Dne 31. července ukončila pracovní poměr sl. Veronika Faitová. 

Dne 1. srpna nastoupila nová asistentka Partnerského spolku Litvínov, o.p.s.  

sl. Michaela Svobodová.  

 

Složení správní a dozorčí rady PSL, o.p.s. 

 

Správní rada:      Dozorčí rada: 

 p. Petr Lakomý – předseda    pí. Jana Johnová - předsedkyně 

Mgr. Eva Jelínková     Daniela Vitnerová 

 pí. Karla Hellmichová    Ing. Alena Přibylová 

Mgr. Marie Matěnová 

PhDr. Libuše Pokorná 

Ing. Vladimír Tauer 

 

Zasedání správní a dozorčí rady se uskutečnilo ve dnech: 21. února, 11. června, 11. 

listopadu 2002. 

 

Informace o činnost a připravovaných akcích vycházejí v čtrnáctideníku Radnice. 


