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Obecně prospěšná společnost Partnerský spolek Litvínov byla v roce 2007 řízena  
Správní radou PSL ve složení :   
předsedkyně:  Mgr. Marcela Güttnerová 
členové        :  Karla Hellmichová 
  Ing. Jitka Janečková 
  Libuše Novotná Pokorná 
  Věra Lakomá 
  Michaela Prantová 
 
Dozorčí rada:  Jan Matiko 
  PhDr. Libuše Pokorná 
  Ing. Alexandra Sixtová 
 
Zaměstnanci PSL jsou : 
ředitelka      :  PhDr. Marie Svačinová 
asistentka    :  Veronika Kilbová<p><p> 
 
 
 
 
Ad 1 Úvod 
Hlavním cílem činnosti Partnerského spolku Litvínov, o.p.s. je nadále zajišťovat a rozvíjet 
přeshraniční kontakty a spolupráci pro město Litvínov, jeho občany a instituce. Přispívat k 
propagaci města v regionu i přes hranice, osvětou, vzděláváním, příkladem přispívat ke 
všeobecnému porozumění.  
Ve své činnosti hledáme stále nové cesty jak zprostředkovat co nejširší veřejnosti poznání v 
oblasti interkulturních vztahů. Nejúčinnější jsou osobní kontakty našich spoluobčanů občanů 
a institucí s těmi za hranicemi, při nichž je možné poznávání odlišností a paralel, historie i 
současnosti, zvyklostí, problémů běžného života apod.  
  
Při realizaci cílů jsme v PSL i v roce 2007 vsadili zejména na prohlubování spolupráce s 
partnerským městem Olbernhau, s městem Litvínov a městskými organizacemi v Litvínově, 
rozšířili jsme ale také okruh partnerů jak na české tak na německé straně krušnohorského 
regionu, pokračujeme ve spolupráci s polským partnerem a nově se zajímá o možnosti 
společných projektů bavorský partner z Augsburku. Přitom se v rámci možností snažíme 
maximálně využit možností dotačních programů EU, které však bohužel již druhý rok 
stagnují. 
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Ad 2. Hlavní oblasti činnosti  
-     partneři v zahraničí 
- partnerská města a přátelé v zahraničí 
 
V rámci přeshraničních aktivit v řetězci partnerských měst jsme i v roce 2007 nadále rozvíjeli 
kontakty se Stadtbergenem v Bavorsku, Brie-Comte-Robert ve Francii a Bagnolo Mella v 
Itálii. Vzhledem k velkým vzdálenostem mezi Litvínovem a těmito městy zůstávají kontakty 
stále jen v neformální přátelské podobě a hledají se možnosti pro financování užší partnerské 
spolupráce. Vzájemně se informujeme o svých aktivitách a účast na nich zůstává stále spíš jen 
v rozměrech soukromých a individuálních aktivit některých našich členů a zájemců. 
 
Svoje cíle se snažíme uskutečňovat v oblasti vzdělávací (kurzy, semináře, workshopy, výlety, 
exkurze), osvětové (práce na tvorbě internetových stránek, zprostředkování kulturních akcí 
vlastních i našich partnerů, překlady a tlumočení při vlastních a partnerských akcích, výstavy 
– vlastní nebo zprostředkování účasti na partnerských), organizování osobních setkání 
s partnery za hranicemi, pobyty, výjezdní studijní akce.  
 
Naším nejbližším partnerem mimo ČR  je spolek EVA-Verein e.V. Olbernhau, s nímž 
spolupracujeme prakticky od svého založení. Společně organizujeme mezinárodní setkání, 
zúčastňujeme se všech akcí pořádaných v Saigerhütte Olbernhau-Grünthal, kde se s našimi 
členy a ostatními zájemci aktivně i jako diváci podílíme na seminářích, výstavách, společných 
setkáních různých cílových skupin – ať již jde o tradiční řemesla, přírodu a životní prostředí, 
tradiční svátky a veselice pro děti i dospělé nebo společné vzdělávací projekty. Z dlouholeté 
úzké spolupráce se u mnoha pracovníků a členů vyvinulo i osobní přátelství, které 
samozřejmě umožňuje mnohem efektivnější spolupráci.    
Tak například jsme se  v roce 2007 podíleli pomocí (zejména jazykovou) i účastí na realizaci 
Týdne Evropy, a na otevření nového Česko-německého centra setkávání v budově staré školy 
v areálu Saigerhütte-Olbernhau-Grünthal. 
Podrobněji o některých akcích viz dále.  
 
Druhým partnerem naší činnosti je Volkshochschule Olbernhau, společně pokračujeme již 
desátý rok v jazykové výuce v tzv. „Tandemu“, kde se při společných hodinách čeští a 
němečtí účastníci vzájemně podporují ve zdokonalování svého cílového jazyka. Jde o velmi 
úzký kruh přátel, kteří se dále zúčastňují společných akcí a velmi aktivně přispívají na obou 
stranách hranice k propagaci obou partnerských měst a dobrých přeshraničních vztahů 
obecně.  
Partnerský spolek pomáhá  škole VHS-Olbernhau při organizaci zájezdů do České republiky, 
zprostředkovává kontakty s institucemi na území ČR a díky dostatečné jazykové kompetenci 
usnadňuje komunikaci překlady a tlumočením do češtiny. 
 
Velmi dobře se vyvíjí spolupráce s městem Olbernhau. Úřad starosty Olbernhau se často 
obrací na PSL se žádostí o pomoc při komunikaci s městem Litvínov nebo příhraničními 
obcemi, např. Brandov, Klíny. V roce 2007 jsme byli požádáni o spolupráci při zajímavých 
akcích českých a německých hasičů v Olbernhau-Rothenthalu a v Brandově, rovněž jsme byli 
k dispozici při jednáních obce Brandov s Olbernhau ve věci rekonstrukce mostu přes 
Načetínský potok nebo při přípravě cyklistické trasy z Olbernhau přes české území na 
Brandově 
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Velmi intenzívní spolupráce se rozvíjí mezi PSL a projektovou kanceláří Projektbüro 
Spielhaus v Eppendorfu, s nímž jsme úspěšnou spolupráci navázali již v roce 2005. 
Připravili jsme řadu nových projektů pro rozvoj turistiky v regionu, a tedy pro naše občany a 
návštěvníky. Jejich realizace je však prozatím pozastavena a čeká na start v okamžiku, kdy 
bude umožněno ucházet se o finanční dotace z podpůrných fondů EU.  
 
Dalším naším partnerem pro spolupráci v oblasti turistiky a interaktivního poznávání je 
Mládežnické centrum volného času v Saydě-Mortelgrundu. Připravili jsme společně 
programy spolupráce škol po obou stranách hranice. Vše však je závislé na nastartování 
dlouho očekávaného dotačního období v letech 2007 – 2013. 
PSL zde má hlavně úlohu koordinátora a prostředníka mezi potenciálními partnery v oblasti 
vzdělávání. 
 
Nadále se snažíme svými skromnými silami přispívat svým dílem v úsilí směřujícím k zápisu 
„Hornické a kulturní krajiny Krušných hor (Montanregiounu Erzgebirge) do seznamu 
kulturního dědictví UNESCO.“ Podle potřeby poskytujeme zejména tlumočnické a 
překladatelské služby, a ve všech svých vlastních aktivitách toto úsilí propagujeme a vlastní 
aktivity k tomuto cíli zaměřujeme. Jsme přesvědčeni, že Hornická a kulturní krajina – 
Montanregion Krušnohoří – je živnou půdou pro všechny kulturní a občanské aktivity, které 
podporují zachování všech kulturních hodnot v regionu pro budoucí generace a současně je 
využívají a naplňují životem v současnosti. Naše krajina musí být uměřeně využívána v náš 
prospěch, my se musíme snažit ji zachovat a chránit, aby ji mohly využívat další generace. 
Každá činnost, která přispěje k poznání regionu a k poznání, jak hodnoty smysluplně chránit a 
užívat, směřuje ke zhodnocení regionu.  
 
- partneři v ČR 
 
Na české straně PSL úzce spolupracuje zejména s kanceláří úřadu města Litvínov. 
I v roce 2007 jsme se jako již několik let předtím podíleli na přípravě Valdštejnských 
slavností – zejména na jejich úspěšné propagaci za hranicemi, kde se staly už samozřejmým 
cílem výletů našich sousedů.V tento den se kancelář PSL naprosto spontánně proměnila na 
místo česko-německého setkávání. 
 
Podíleli jsme se opět na přípravě a Svatomichaelských  a přípravě a zahájení 
Krušnohorského vánočního trhu 2007, kterého se opět zúčastnili naši přátelé z hornických 
a hutnických bratrstev v Seiffenu a Olbernhau a přinesli při svém vystoupení něco 
z neopakovatelné krušnohorské atmosféry na Litvínovské náměstí a do našich duší. Na 
podporu této akce a v duchu nám vlastních cílů jsme navíc zprostředkovali přednášku o 
tradicích a historii havířských bratrstev a jejich průvodů, která se prostřednictvím 
čtrnáctideníku Radnice dostala v písemné formě ke všem zájemcům. Autorem byl saský 
historik a badatel Krušnohoří Dr. A. Kirsche, který navíc ve dnech historického trhu 
Litvínovu zapůjčil svou vlastní sbírku tradičních řezbovaných i cínových figurek havířů a 
jiných tradičních postaviček.  
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Je nutno zdůraznit, že ve svých aktivitách máme v současné době opravdu účinnou podporu 
města Litvínov, které se na nás prostřednictvím MěÚ čím dál častěji obrací se zájmem o 
spolupráci. A naši práci akceptuje.  
 
I v roce 2007 jsme byli v častém kontaktu s dalšími obcemi v okolí - městem Osek, obcí 
Klíny a Brandov, prostřednictvím Společnosti přátel města Duchcova i s tímto městem, 
v tomto roce to bylo zejména v rámci příprav a realizace významných oslav 800. výročí 
založení města Saydy a stejného výročí pevnosti Hrabišín – Duchcov. Dále spolupracujeme s 
Oblastním muzeem Most,  Městskou knihovnou Litvínov a Lesy České republiky s.p., 
Lesní správou Litvínov, resp. Krajským inspektorátem Teplice. 
Tyto kontakty a společně řešené úkoly jenom potvrzují, že se zde vyvíjí dobrá regionální 
spolupráce v níž již máme své místo.  
 
-  jiná činnost 
I v roce 2007 jsme společně s OŽP MÚ ve snaze přispět k lepšímu vzhledu našeho města a 
podnítit veřejnost k aktivnějšímu zájmu o své okolí vyhlásili soutěž o nejhezčí květinovou 
výzdobu oken, balkonů a předzahrádek ve městě :“Rozkvetlé město 2007“. 
Přihlášené objekty měli občané možnost sami hodnotit na webových stránkách města 
Litvínova a na závěr je vyhodnotila i odborná porota složená z pracovníků OŽP, Partnerského 
spolku a odborníků ze SOŠ a VŠ zahradnické v Mělníku.  
Teoretickou pomoc jsme zájemcům nabídli v průběhu roku ve formě přednášek odborníků z 
uvedené na slovo vzaté školy.  
Vítězové soutěže byli vyhlášeni na vernisáži vánoční výstavy a obdrželi peněžní poukázky na 
nákup nového zahradnického materiálu pro další sezónu.  
S politováním musíme konstatovat, že zájem veřejnosti o tuto soutěž a zřejmě i o vzhled 
města byl v tomto roce menší než v roce předchozím. Někteří výherci přijali zřejmě své 
odměny již jako samozřejmost.  
 
- Klub PSL 
Partnerský spolek Litvínov se ve své činnosti zaměřoval na nejširší veřejnost a neomezoval 
se jen na práci s konkrétními partnery.  
V rámci svých předmětů činnosti nabízel již tradičně výuku cizích jazyků – angličtiny, 
francouzštiny, němčiny, klubová setkání, výstavy a zájezdy do blízkého i vzdálenějšího okolí, 
apod.  
Nutno zdůraznit, že všechny zde popisované aktivity jsou nabízeny nejširší veřejnosti, z níž se 
pak později vytvářejí určité okruhy zájemců o tu či onu oblast.  
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Ad 3  Projekty EU 
 
V roce 2007 jsme pokračovali v realizaci vzdělávacího projektu  
a)  spolku EVA-Verein Olbernhau, který nesl název „Léčivé byliny a koření z Krušných 
hor“. Teoretické i praktické schůzky z předchozího roku jsme završili praktickým založením 
bylinkové pěstební spirály u našeho partnerského objektu na Moldavě. Projektu se zúčastnilo 
průměrně 8 - 10 zájemců z řad litvínovských občanů a přibližně stejný počet  z Olbernhau a 
okolí. Projekt přispěl k rozšíření povědomí o původní flóře Krušných hor a existenci různých 
turistických atraktivit v Krušných horách a posílení zájmu o ně. 
 
b)    Intenzívní spolupráce se spolkem Verein Alte Salzstraße, e.V. Sayda a Společnosti 
přátel města Duchcova na tvorbě internetového turistického průvodce – Stará solná stezka – 
nejen podpořila dosavadní spolupráci, ale přinesla zajímavé kontakty s novými lidmi, 
odborníky a nadšenci, kteří podporují rozvoj našeho regionu a osobně se zasazují o zachování 
nejvýznamnějších kulturních hodnot v našem bezprostředním okolí. Projekt přispívá zásadně 
propagaci  našeho regionu, jeho měst a turistických zajímavostí, potvrzuje životaschopnost a 
kulturní význam rozmanitosti a úzké provázanosti památek minulosti se současným životem 
našem v jedinečném historickém a moderním „hornickém a kulturním Montanregionu. O 
projekt a spolupráci na něm projevuje zejména na německé straně stále více významných 
institucí i komunálních orgánů, univerzit i Euroregion Erzgebirge, na české straně Univerzita 
Karlova. 
 
d)    Po úspěšném prvním roce realizace jsme obdrželi dvouletý grant v programu Grundtvig 
(program celoživotního vzdělávání dospělých), který nese název „Chance-Kenntnis-
Verantwortlichkeit“(Šance-Znalost-Odpovědnost). V tomto tříletém projektu se 
zaměřujeme na vzdělávání v oblasti tradic, řemesel, historie regionů, v nichž se nacházejí 
jednotliví řešitelé projektu – Kulturfabrik Neukirchen (Chemnitz), Eva-Verein Olbernhau, 
Centrum kultury Bobowa (Polsko), PSL (CZ) a na interkulturní vzdělávání. Setkali jsme se 
mnohokrát se svými partnery v zahraničí u řešení společných úkolů. Z těchto setkání vzešla 
řada přátelství a užitečných konkrétních výstupů (Home-page, CD, fotografie, dokumentace, 
výtvarné výrobky účastníků učení). Bližší informace o projektu, jeho řešitelích a aktivitách 
najdete na našem webu www.partnerskyspolek.cz a na odkazech na jednotlivá města. 
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Ad 4  Přehled důležitých akcí pro veřejnost, projekty a instituce:
 
 
Leden 
23.1. Projekt Socrates – pracovní setkání partnerů – v Litvínově- na schůzce partnerů 

z Olbernhau a Neukirchenu byly projednány hlavní cíle projektu pro druhé pololetí 
2007 , sestaven plán návštěv    

25.1. Duchcov – Sayda – jednání o programu oslav 800. výročí Hrabišína a Saydy – forma 
sympozia a organizace vzájemných návštěv 

30.1. Olbernhau – VHS – projednání naší účasti na nových projektech pro EBW Pockau –
(příroda práce na rozšíření Přírodovědné stanice v Pobershau, vzdělávací přírodovědná 
turistika)  

 
 
Únor 
01.2. Jednání – Duchcov – Sayda, Stará solná stezka – byly projednány možnosti spolupráce 

na internetovém Turistickém průvodci, otázky organizace a získávání autorských 
příspěvků, možnosti vydání průvodce tiskem. Dále s hovořilo o možnostech 
jednotlivých účastníků (Mortelgrund, Heimatverein Sayda, PSL Litvínov, Projektbüro 
Spielhaus a dalších na akcích připravovaných k oslavám 800 let Saydy a Hrabišína – 
možnosti publicity historického propojení Hrabišických rodů na obou stranách 
hranice) 

09.-11.2. Kurs – Zpracovatel projektů – účast na certifikovaném kurzu pro zpracovatele   
            dotačních projektů v Ústí n.Lab. – pořádaného RRA Ústeckého kraje 
13.2. Socrates – pracovní setkání partnerů – v Olbernhau – konkretizace termínů a programu 

návštěv u jednotlivých partnerů projektu.  
14.2. Jednání Olbernhau – Brandov – tlumočení 
16.-18.2. Kurs – Zpracovatel projektů 
19.2.    Pracovní setkání – Projekt Stará solná stezka, 800 let Sayda-Duchcov – v  Saydě -   
            Heimatmuseum. Účastníci schůzky měli možnost prohlédnout si Vlastivědné muzeum  
            v Saydě – zřízené dobrovolným spolkem Heimatverein Sayda. V bývalém chudinském  
            špitále jsou shromážděny sbírky předmětů denní potřeby, používané v regionu  
            v minulých staletích. Dále byly projednány programy akcí k výročím a postup tvorby   
            virtuálního turistického průvodce Stará solná stezka. 
 
 
Březen 
06.3.    Jednání – příprava projektů Interreg – spolu s projektovým centrem Projektbüro  
            Spielhaus  
13.3.  Socrates – pracovní setkání partnerů – v Litvínově – jednání projektového týmu  
13.4. Praha – seminář Socrates – Grundtvig – otázky přípravy grantu pro další období,      

systém účtování přidělených grantů 
22.3. TU Chemnitz, Spolek EVA Olbernhau, PSL – v rámci projektu „Učením  překračovat 

hranice, zažívat rozmanitost života“ – zdravý způsob života – krušnohorské bylinky – 
exkurze do výr. podniku Mildenau 
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26.3. Projekt Socrates – Za ´časti všech projektových týmů  - Příprava programu a 
zpracování žádosti na roky 2007-2009 

30.03. Projekt  Stará solná stezka – Sayda – jednání o podobě a financování 
 
 
Duben 
05.04.  Projektbüro Eppendorf – práce na přípravě projektů Interreg IIIA  
05.05.  Zprostředkování jednání a tlumočení při jednání – ÚSP Janov – Stadtwerke     
             Olbernhau – Dr.Laub, p. Dobrschinski, vedení ÚSP Janov 
10.04. Příprava Valdšt. slavností 
12.04.   Příprava Valdšt. slavností 
25.04.  Jednání o spolupráci Litvínov  - Seiffen – starostové obou měst  
26.04.  Rozkvetlé město – seminář o výběru a pěstování balkónových rostlin – přednášející  
             Mgr.F.Linhart, z VOŠ a SŠ zahr. Mělník 
 
 
Květen 
1.5.  Valdštejnské slavnosti – setkání s partnery z Olbernhau  
6.5. Exkurze s průvodcem – Grünwaldská rašeliniště - společně s Grüne Schule grenzenlos 

Zethau – odborný výklad Mgr. Kořen  
8.5. Týden Evropy v Olbernhau – návštěva v Saigerhütte Olbernhau 
12.5. Stadtbergen - Slavnostní povýšení na město – oficiální návštěva se starostou 

Šťovíčkem 
Město Stadtbergen bylo po 22 letech statutu městyse povýšeno na město. To se zdařilo 
teprve po dosažení počtu obyvatel téměř 15 tisíc, ale také po splnění řady přísných 
kritérií v komunální, sociální, kulturní oblasti, v oblasti práce s veřejností, s okolními 
obcemi, apod. Při této příležitosti byla uspořádána řada akcí k dostatečnému 
zveřejnění této události – setkání partnerských měst, koncerty, vystoupení místních i 
hostujících umělců, návštěvy významných politických činitelů. Nejvýznamnějšího 
aktu – předání jmenovací listiny městu z rukou spolkového ministra vnitra se 
zúčastnila i malá delegace z Litvínova vedená starostou města Šťovíčkem. 

14.5. Projekt Stará solná stezka – jednání organizátorů a autorů v Oseku 
15.5.    Projekt Stará solná stezka – instruktáž k práci s internetovým programem 
16.5.    Zprostředkování jednání a tlumočení při jednání – Výstavba mezinárodní Cyklotrasy   
            z Olbernhau přes Brandov – v Brandově 
17.5.    Duchcov – Sayda – 800. Výročí – Seminář s historickými přednáškami o Rýzmburku,     
            Duchcově, přeshraničních obchodních cestách ve středověku – „Vznášení nad     
            krajinou“ – Společnost přátel města Duchcova 

přednášející Dr. Velímský, autor knihy o historii rodu Hrabišiců – iniciátorů 
osidlovacího procesu v Krušných horách v době raného středověku, Dr. Razím – 
historik, zabývající se hradem Rýzmburk, Archeoložka M.Rusó – o archeologickém 
výzkumu zbytků někdejšího Hrabišína – středověké vsi na místě dnešního Duchcova, 
Dr.A.Kirsche – výsledky výzkumů někdejších historických cest přes Krušné hory, Ing. 
Lehký – staré cesty přes Krušné hory. 

17.-20.5 Městská slavnost ve Stadtbergenu – společný výlet s Olbernhau, Brie-Comte-Robert  
            a Bagnolo Mella – setkání přátelů  
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22.5.   Jednání představitelů obcí a spolků – Klíny, Seiffen, Neuhausen, Litvínov –   
            zprostředkování jednání a tlumočení 
24.04. Lesná – tlumočení při jednání projektových partnerů v Lesné – Muzeum Most, ČZU 

Praha, představitelé krušnohorských obcí 
Rozkvetlé město – přednáška o výběru a pěstování růží – Ing.Vlasák – SŠ a VOŠ zahr. 
Mělník 

25.-29.5.  Socrates – Seminář rukodělných technik v Bobowé, Polsko – společný zájezd   
            partnerů – Litvínov, Olbernhau, Neukirchen do Bobowé  - pětidenního zájezdu se       
            zúčastnilo 6 řešitelů projektu. Na své návštěvě se seznámili s městečkem hornických,  
            textilních a krajkářských tradic Bobowa, navštívili perlu polské architektury Krakow a  
            hlavně poznávali nové lidi, nové tradice a zvyky. Společně s partnery z Neukirchenu a  
            Olbernhau. 
 
 
Červen 
02.06. Výlet do Oederanu – stálá výstava miniaturních staveb Krušnohoří „Klein    

Erzgebirge“ – známý výletní cíl zejména pro rodiny s dětmi. Areál  obsahuje několik 
set drobných věrných modelů nejrůznějších skutečných staveb z Krušnohoří, 
vyrobených v měřítku a zasazených do miniaturní krajiny. Mezi jinými zde najdeme i 
model mosteckého přesunutého děkanského kostela. 

02.06. Olbernhau – 7. Ročník bienále setkání veteránů – výstava závody automobilových  
             veteránů – v letošním  se zúčastnilo již přes 150 účastníků. 
05.06.  Příprava projektů pro školy – přeshraniční setkávání a mimoškolní aktivity s 

 jazykovou přípravou – Mezinárodní mládežnické rekreační centrum „Jugendherberge    
             Mortelgrund“ u Saydy 
08.06.  Poznávací mezinárodní výlet do Drebachu (Sasko) – společně se spolkem EVA-  
             Verein Olbernhau – historie pěstování a současná rekonstrukce historické bylinkové    
             zahrady – společné setkání 
15.-19.6. Socrates – Společné výlety a workshopy v Olbernhau a Litvínově – účast partnerů  
             projektu z Olbernhau, Neukirchen, Bobowé a Litvínova. Střídavě účast na    
             přednáškách a exkurzích o rudném a uhelném dolování, povrchovém dole a  
             rekultivace v Mostecké pánvi. Společné řemeslné aktivity – paličkování, intarzie,  
             ražba mincí, fotografování, vitráže 
17.6.  Jednání Správní a dozorčí rady Partnerského spolku 
20.6.  Jednání starostů Litvínova a Olbernhau – problém znečištění ovzduší – na podněty    
             obyvatel z německé strany 
21.6.  Jednání s představiteli Národní agentury evropských programů z Prahy – monitoring     
             projektu Socrates-Grundvig 
23.6.  Pracovní výjezd na Moldavu – společně s členkami spolku EVA-Verein Olbernhau –  
             projekt  Krušnohorské bylinky a koření – přednáška o architektuře bylinkových   
             zahrad v minulosti a dnes, jejich estetické a praktické úloze, prezentace obce Moldava  
             a praktické budování „bylinkové spirály“ pro pěstování a další zpracování léčivých a  
             kuchyňských bylinek . 
 
 
 

 



Partnerský spolek Litvínov, o.p.s.,  
nám.Míru 575, 436 01 Litvínov,  

     
                                                 

                                                                                                                                         

tel.: 476 700 804,                                                    
www.partnerskyspolek.cz,  e-mail:  partnersky.spolek@seznam.cz   

Červenec 
1.-7.7.   Stadtbergen – intenzívní kurz německého jazyka ve Stadtbergenu. Intenzívní výuka,  
              praktické využití jazyka, exkurze a poznávání Bavorska , exkurze po přírodním parku  
              Westlliche Wälder, do Centrální kliniky v Augsburku, turistický výlet do Alp 
17.7.   Socrates – pracovní setkání managementu projektu 
  
 
Srpen 
04.08.   Výlet na slavnost k  800. výročí založení Saydy – společně se Společn.přátel města      
              Duchcova – exkurze na hrady a sídla saských Hrabišiců – Neuhausen-Purschenstein,   
              Rechenberg, Sayda, účast na slavnostním průvodu organizací a spolků v Saydě  
              k 800. výročí založení města. 
09.08.   Jednání s autory projektu „Stará solná stezka“ 
10.08.   Jednání o projektech Interreg IIIA a CÍL3 
 
 
Září 
15.09.   Výlet s německými turisty – „Vinný seminář“ – ve spolupráci s Vinařstvím Chrámce   
              – odborné přednášky a degustace, prohlídka zajímavostí Litvínova a Mostu 
13.09.    Jednání k projektu cyklistické trasy ze Saydy přes Krušnohorský hřeben, Dlouhou    
               Louku do Oseka a Duchcova – partneři – Sayda, Mulda, Osek, Duchcov, Euroregion   
               Krušnohoří  
26.09.    Projekt Stará solná stezka – jednání s autory tur. Průvodce – Großwaltersdorf 
 
 
Říjen 
3.-4.10.   Socrates Grundtvig – Brno – kontaktní a prezentační seminář k projektům  
               celoživotního vzdělávání 
21.10.    Den tradičních řemesel – spolek EVA-Verein – Saigerhütte Olbernhau: Výstava 
               dožínkových věnců z obilí, výstava léčivých bylin a koření  
25.10.    Pracovní setkání Litvínov .- Neukirchen – Olbernhau – program společných akcí 
               krušnohorského Adventu – v Litvínově 
29.10.    Seiffen – radnice – jednání představitelů MÚ – příprava adventních a vánočních   
               akcí, projednání účasti německých hutnických a hornických bratrstev na zahájení  
               Krušnohorského vánočního trhu v Litvínově. 
30.10.    Olbernhau – Volkshochschule – slavnostní zasedání – za účasti zemského rady a   
               představitelů regionu Střední Krušnohoří v Sasku – vyhodnocení a další perspektivy  
               vzdělávání, jazykové vzdělávávní, spolupráce přes hranice, slavnostní rozloučení  
               s dlouholetým ředitelem VHS p. Goehlerem. 
 
Listopad 
01.11.     Mortelgrund – Sayda - jednání o projektech pro partnerskou spolupráci škol z obou                  
                stran hranice a mimoškolní vzdělávací aktivity– příprava projektů pro program   
                CÍL3 – 3.ZŠ Litvínov, Městská knihovna Litvínov, LČR – Lesní správa Litvínov 
02.11.     Socrates-Grundtvig – prezentace našeho projektu na mezinárodní kontaktní   
                konferenci evropských  programů celoživotního vzdělávání 
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06.11.   Klíny – jednání představitelů partnerských měst (Klíny, Seiffen, Neuhausen,  
              Litvínov)  - příprava akce otevření hranic – přistoupení ČR do Schengenského   
              prostoru 
07.11.   Projekt „Stará solná stezka“ – Brand-Erbisdorf – jednání autorů a představitelů   
              saských obcí ležících v prostoru kolem této historické obchodní cesty o možném  
              pokračování v a financování projektu 
 
11.11.   Zprostředkování jednání, tlumočení při jednání SOU služeb Hamr a Berufschule    
              z Augsburgu o navázání spolupráce v mezinárodních projektech Leonardo da Vinci   
              pro obor kadeřník. 
27.11.   Seminář projektu „Zápis hornické a kulturní krajiny Montanregion-Krušnohoří do    
              seznamu kulturního dědictví UNESCO“ – jednání o stavu projektu, představení   
              partnerům  a kompetentním představitelům Ústeckého kraje. 
  
 
Prosinec 
29.11. – 2.12  Setkání partnerských měst v Olbernhau a Litvínově – návštěva Prahy, otevření  
              Vánočního trhu v Olbernhau, oslava 15.výročí podpisu partnerské smlouvy mezi      
              městy Olbernhau a Litvínov 
7.12. Vánoční setkání Klubu PSL – s výstavkou prací paličkářského kurzu a zhodnocením  
              celoroční práce PSL. 
14.12.   Instalace výstavy krušnohorských hraček a tradičních havířských průvodů –   
              soukromá sbírka Dr.Kirsche z Drážďan – součást Krušnohorských Vánoc – příprava,   
              tlumočení při otevření Vánočního trhu v Litvínově – účast havířských a hutnických  
              bratrstev ze Seiffenu a Olbernhau - příprava, organizace, doprovod, tlumočení –   
              společně s kanceláří úřadu  města a odd. propagace města 

 
 
 
V průběhu celého roku PSL zajišťoval výuku cizích jazyků, překlady a tlumočení pro město 
Litvínov, Klíny, Brandov a organizace i soukromé zákazníky. 
  
 
 
 
 
 
 
.   
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