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Obecně prospěšná společnost Partnerský spolek Litvínov byla v roce 2008 řízena 

Správní radou PSL ve sloţení :  

předsedkyně: Mgr. Marcela Güttnerová 

členové        : Ing. Jitka Janečková 

  Libuše Novotná Pokorná 

  Věra Lakomá 

  Michaela Prantová 

  Alena Sloupová   

 

Dozorčí rada:   Jan Matiko      

  PhDr. Libuše Pokorná     

  Ing. Alexandra Sixtová    

Zaměstnanci PSL jsou  : ředitelka - PhDr. Marie Svačinová asistentka - Veronika Kilbová 

 

 

Ad 1 Úvod 

I v roce 2008 bylo hlavním úkolem 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.  

Pokračovali jsme ve snaze zprostředkovat co nejširší veřejnosti poznání, výměnu zkušeností, 

vlastní proţitky v oblasti interkulturních vztahů. Nejúčinnější jsou osobní kontakty našich 

spoluobčanů a institucí s těmi za hranicemi nebo podobnými u nás doma, při nichţ je moţné 

poznávání odlišností a paralel, historie i současnosti, zvyklostí, problémů běţného ţivota 

apod., ale také získávání a výměny zkušeností a poznatků z práce jiných organizací 

podobného typu, se kterými ve stále širší míře spolupracujeme.  

  

Při realizaci cílů jsme se v PSL i v roce 2008  zaměřili zejména na prohlubování spolupráce s 

partnerským městem Olbernhau, s městem Litvínov a městskými organizacemi v Litvínově. 

Pokračovali jsme ve spolupráci s mnoha novými partnery jak na české tak na německé straně 

krušnohorského regionu, posílila se spolupráce s polským partnerem v Bobowé, přiblíţila se 

moţnost spolupráce  s novým partnerem v Augsburku. Jde o školu podobného typu jako je 

SOŠ Hamr, kde se věnují přípravě na vzdělání v oblasti řemesel, coţ také jedním z témat naší 

činnosti a spolupráce s podobnými institucemi je pro nás důleţitá při tvorbě programů 

zaměřených na tradice, tradiční řemesla, mapování historických i současných duchovních 

hodnot našeho regionu a přípravu smysluplných programů pro vyuţití volného času občanů.    
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Intenzívní byla také spolupráce spolku s Lesy České republiky s.p., který se v roce 2008 

formou sponzorské dotace podílel na realizaci našich akcí. Posílila se spolupráce s některými 

obcemi z okolí Litvínova, zejména Klínů a Nové Vsi v Horách.    

 

Vzhledem k vyhlášení dotačních programů EU v závěru roku 2008 jsme obnovili jiţ dříve 

navázanou spolupráci se sdruţením Heimatverein Mortelgrund – Alte Salzstraße e.V., která 

spočívala v realizaci internetového portálu a přípravě turistické broţury Stará solná stezka. Na 

tuto spolupráci jsme navázali při přípravě společného tříletého projektu „Alte Salzstraße – 

Stará solná stezka“ podávaného do programu Cíl3. V souvislosti s tímto projektem jsme 

zahájili spolupráci se Svazkem obcí regionu Krušné hory, který se v následujících třech letech 

bude na uvedeném projektu podílet i finančně.     

Zahájili jsme zpracování dalších návrhů projektů pro dotační období 2009 – 2013.      

 

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 2008 nadále rozvíjeli 

kontakty se Stadtbergenem v Bavorsku, Brie-Comte-Robert ve Francii a Bagnolo Mella v 

Itálii. S těmito vzdálenými městy i v roce 2008 zůstalo stále spíše jen u kontaktů v rozměrech 

soukromých a individuálních aktivit některých našich členů a zájemců.  

Přece však lze najít určitý posun – při příleţitosti akce pořádané k připomenutí 15. výročí 

partnerské spolupráce Litvínova a Olbernhau a o prvním Adventu Litvínov a naše akce 

navštívili i představitelé a občané ze Stadtbergenu a Brie-Comte-Robert a při jednáních byly 

dohodnuty společné akce v ČR pro rok 2009.  

 

Svoje cíle se snaţíme 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 nejbliţším partnerem mimo ČR  je spolek EVA-Verein e.V. Olbernhau, s nímţ 

spolupracujeme prakticky od svého zaloţení. 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 jiţ jde o tradiční řemesla, přírodu a ţivotní 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 umoţňuje mnohem efektivnější spolupráci.    

V roce 2008 se naše spolupráce orientovala zejména na realizaci projektu „Šance-znalosti-

odpovědnost“ v rámci programu celoţivotního učení Grundtvig, a kooperaci na společném 

přeshraničním projektu Technické univerzity Chemnitz „Učením překonávat hranice – zaţívat 

mnohotvárnost“ v programu Interreg IIIA.  

 

Druhým partnerem naší činnosti byla Volkshochschule Olbernhau, s níţ společně 

pokračujeme jiţ desátý rok v jazykové výuce v tzv. „Tandemu“, kde se při společných 
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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. 

Ve školním roce 2008 / 2009 jsme prostřednictvím VHS Olbernhau zahájili výuku českého 

jazyka jako nepovinného předmětu na základní škole v Kühnhaide (okr. Marienberg).  

 

Velmi dobře se vyvíjí spolupráce s městem Olbernhau. Úřad starosty Olbernhau se často 

obrací na PSL se ţádostí o pomoc při komunikaci s městem Litvínov nebo příhraničními 

obcemi, např. Brandov, Klíny. V roce 2008 jsme dále pomájhali při jednáních obce Brandov 

s Olbernhau ve věci rekonstrukce mostu přes Načetínský potok. 

 

Pokračovala také spolupráce PSL s projektovou kanceláří Projektbüro Spielhaus 

v Eppendorfu, intenzívně jsme pracovali na konkretizaci záměrů a přípravě projektových 

podkladů pro ţádosti o dotace na projekty a aktivity směřující na podporu rozvoje domácí i 

zahraniční turistiky v regionu, a tedy pro naše občany a návštěvníky. Projekty budou 

realizovány v následujícím období, kdy budou nastartovány dotační programy, díky kterým 

svou činnost můţeme podpořit.  

Prohloubila se  spolupráce se sdruţením Heimatverein Mortelgrund – Alte Salzstraße e.V., 

která v minulosti spočívala v realizaci internetového portálu a přípravě turistické broţury 

Stará solná stezka. Na tuto spolupráci jsme v posledním čtvrtletí 2008 navázali při přípravě 

společného tříletého projektu „Alte Salzstraße – Stará solná stezka“ podávaného do programu 

Cíl3. Půjde o rozsáhlý projekt na podporu domácího i přeshraničního cestovního ruchu a 

současně na podporu vzájemných „bezbariérových“ vztahů v celém regionu. Očekává se 

nejen vytyčení a vymezení tras v oblasti někdejších historických obchodních cest (solných 

cest), ale zejména zmapování a zveřejnění co největšího mnoţství zajímavostí, historických 

objektů, pravidelných i občasných významných aktivit, sluţeb turistického ruchu s cílem 

zpřehlednit pro veřejnost moţnosti trávení volného času v našem regionu a přispět 

k odbourání předsudků o „nezajímavosti a odpudivosti“ zdejšího průmyslového kraje, které 

ještě mnohde přeţívají, 

Dalším naším partnerem pro spolupráci v oblasti turistiky a interaktivního poznávání je  

 

Nadále se PSL snaţil přispívat svým dílem k úsilí směřujícímu k zápisu „Hornické a 

kulturní krajiny Krušných hor (Montanregiounu Erzgebirge) do seznamu kulturního 

dědictví UNESCO.“ Podle potřeby jsme poskytovali zejména tlumočnické a překladatelské 

sluţby, a ve všech svých vlastních aktivitách toto úsilí propagovali. I naše vlastní aktivity jsou 

k tomuto cíli zaměřeny. Věříme, ţe Hornická a kulturní krajina – Montanregion Krušnohoří – 

je prostor pro všechny kulturní a občanské aktivity, které podporují obnovení a zachování 

kulturních hodnot v regionu pro budoucí generace. Kaţdá činnost, která přispěje k poznání 

regionu a k poznání, jak hodnoty smysluplně chránit a uţívat, směřuje ke zhodnocení regionu.  

 

 

- partneři v ČR 
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Na české straně PSL úzce spolupracuje zejména s kanceláří úřadu města Litvínov. Na tomto 

místě se sluší poděkovat městu Litvínov, které naši práci akceptuje a podporuje a našich 

sluţeb vyuţívá.  

 

I v roce 2008 jsme se podíleli na úspěšné propagaci Valdštejnských slavností za hranicemi. I 

přesto, ţe v květnu byl hlavním cílem našich partnerů z Olbernhau Stadtbergen, který dosáhl 

v roce 2008 statutu města, neopomněli naši sousedi navštívit tradiční májovou slavnost 

v Litvínově. 

 

Podíleli jsme se opět na přípravě Svatomichaelských  slavností, kterých jsme společně 

s městem Litvínov vyuţili i ke slavnostnímu připomenutí jiţ 15 let spolupráce 

s partnerským městem Olbernhau. Naše město navštívili přátelé z Olbernhau, ze 

Stadtbergenu i z Brie-Comte-Robert. Společně jsme navštívili Luţické město Bautzen / 

Budyšín, společně jsme zavzpomínali na uplynulých patnáct let spolupráce a integrace a 

společně naplánovali další. Pozvání na slavnostní akt k 15. výročí naší spolupráce přijalo i 

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v zastoupení svého kulturního atašé pan Ralfa 

Bechmanna. Potěšilo nás, ţe se jeho původně plánovaná krátká oficiální návštěva spontánně 

protáhla na celý den, coţ povaţujeme za projev uznání naší společné práce. 

Hosté z partnerských měst měli moţnost seznámit se s naším městem, díky tomu, ţe po tři 

dny byli ubytovaní u našich členů spolku, měli moţnost blíţe poznat i běţný chod ţivota. 

Návštěva Litvínova a našeho regionu inspirovala přátele ze Stadtbergenu a Brie 

celotýdennímu zájezdu do České republiky, který se uskuteční v květnu 2009. V plánu jsou tři 

dny pobytu v Litvínově a zájem o podrobnější poznání našeho kraje s jeho zajímavostmi i 

stinnými stránkami.  

 

I v roce 2008 jsme byli v častém kontaktu s okolními obcemi - městem Osek, obcí Klíny, 

Nová Ves v Horách, v závěru roku jsme díky připravovanému projektu „Stará solná stezka“ 

navázali kontakty se Svazkem obcí regionu Krušné hory, trvale spolupracujeme s Oblastním 

muzeem Most, p.o., Městskou knihovnou Litvínov a Lesy České republiky s.p., Lesní 

správou Litvínov, resp. Krajským inspektorátem Teplice, SOŠ Hamr, ZUŠ Litvínov – 

Chudeřín, a Euroregionem Krušnohoří. 
Tyto kontakty a společně řešené úkoly ukazují, ţe jiţ máme své místo v regionální 

spolupráce.  

 

 

-  jiná činnost 

 

V 2008 jsme společně s OŢP MÚ vyhlásili jiţ třetí ročník soutěţe o nejhezčí květinovou 

výzdobu oken, balkonů a předzahrádek ve městě :“Rozkvetlé město 2008“. 

Přihlášené objekty měli občané moţnost sami hodnotit na webových stránkách města 

Litvínova a na závěr je vyhodnotila i odborná porota sloţená z pracovníků OŢP, Partnerského 

spolku a odborníků z ČZU Praha.  

Teoretickou pomoc jsme zájemcům nabídli v průběhu roku ve formě přednášek a exkurze.  

Vítězové soutěţe byli vyhlášeni na předvánoční akci Medové Vánoce 2008 a za svůj kvalitní 

příspěvek ke zlepšení vzhledu našeho města opět obdrţeli peněţní poukázky na nákup 

zahradnického materiálu pro další sezónu.  
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- 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 jiţ tradičně výuku cizích jazyků – angličtiny, 

francouzštiny, němčiny, klubová setkání, výstavy a zájezdy do blízkého i vzdálenějšího okolí, 

apod.  

Nutno zdůraznit, ţe všechny zde popisované aktivity jsou nabízeny nejširší veřejnosti, z níţ se 

pak později vytvářejí určité okruhy zájemců o tu či onu oblast.  

 

 

Ad 3  Projekty EU 

 

V roce 2008 jsme pokračovali v realizaci některých projektů, které přetrvávají a 

v přípravě nových pro období 2009 – 2013:  
 

a)    Předchozí spolupráce se sdruţením Heimatverein Mortelgrund - Alte Salzstraße, e.V. 

Sayda a Společnosti přátel města Duchcova na tvorbě internetového turistického průvodce – 

Stará solná stezka, která dozněla v první polovině roku ukončením projektu Interreg IIIA, 

byla obnovena v závěru roku přípravou velkého projektu v programu Cíl3.  

 

Jeho hlavní myšlenkou je zatraktivnění kulturní krajiny pro proţitkovou turistiku podél 

významné historické dálkové cesty, po níţ se ze Saska do Čech přepravovala ţivotně důleţitá 

sůl. Vytýčená trasa respektuje historickou linii, proto je vedena z Halle an der Saale - města 

známého výskytem soli, prochází středním Saskem, německo-českým Krušnohořím a Českým 

středohořím aţ do Prahy.  

Záměrem je, aby tato trasa získala mezinárodní dimenzi zejména pozdějším napojením na jiţ 

existující trasy přes Salzbursko aţ do Benátek a procházela tak napříč Evropou od severu k 

jihu.  

Projekt je rozloţen do tří let (2009-2011) a předpokládané celkové náklady činí 450.000 €, 

jejich součástí je nezbytná finanční spoluúčast německých a českých partnerů. Po roce 2011 je 

předpoklad, ţe projekt bude udrţitelný za podpory vlastních prostředků či dalších 

zainteresovaných subjektů. 

Při získání dotace z programu Cíl 3 je nutné financování z vlastních zdrojů.  

Pro zapojení se do projektu a získání finančních prostředků byly osloveny obce a města, jeţ 

jsou v kontaktu s trasou. V závěru roku 2008 finanční účast ne české straně přislíbili: město 

Osek, Sdruţení obcí regionu Krušných hor včetně města Litvínov a další jsou v projednávání. 

 

Jako Lead-Partner se do projektu se zapojilo město Oederan a projektový partner na saské 

straně – sdruţení Silbernes Erzgebirge, e.V. a řada měst a obcí v prostoru kolem historické 

obchodní cesty, na české straně spolupráci a finanční podporu spolufinancování schválil 

Svazek obcí regionu Krušných hor. Účastníci v projektu vidí příleţitost vlastní prezentace a 

moţnosti zasahovat  

 

 

do aktivit v oblasti tak důleţitého odvětví pro náš region, jako je cestovní ruch. Projekt 

přispívá zásadně propagaci  našeho regionu, jeho měst a turistických zajímavostí, potvrzuje 
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ţivotaschopnost a kulturní význam rozmanitosti a úzké provázanosti památek minulosti se 

současným ţivotem našem v jedinečném historickém a moderním „hornickém a kulturním 

Montanregionu. O projekt a spolupráci na něm projevuje stále více významných institucí a 

komunálních orgánů, univerzity, prezentuje se jiţ na veletrzích cestovního ruchu, v internetu a 

připravuje se spolupráce s dalšími úseky staré obchodní cesty v severním Německu, 

Rakousku i Polsku.  

 

b) Nadále probíhaly aktivity druhého a třetího roku projektu v programu Grundtvig  

(program celoţivotního vzdělávání dospělých), který nese název „Chance-Kenntnis-

Verantwortlichkeit“(Šance-Znalost-Odpovědnost). Ve druhém roce projektu jsme se 

zaměřili zejména na rukodělnou činnost – paličkování, intarzie, přibylo košíkářství, nechyběla 

společná setkání s partnery projektu – Kulturfabrik Neukirchen (Chemnitz), Eva-Verein 

Olbernhau, Centrum kultury Bobowa (Polsko), PSL (CZ) a na interkulturní vzdělávání. 

Vyústěním druhého roku projektu Grundtvig bylo 1. paličkářské sympózium, které se 

konalo ve dnech 2. a 3.8.2008 v nově otevřených prostorách školícího střediska na Lesné. 

Jeho součástí byly odborné přednášky o historii řemesel v českém i saském Krušnohoří, o 

současných trendech řemeslných technik u nás, v Německu a Polsku. Sympózium 

doprovodila výstava výrobků všech čtyř partnerů zúčastněných v projektu spojená i 

s předváděním technik  výměnou zkušeností. Výstava krajek byla na Lesné přístupná 

veřejnosti do konce října 2008. 

Ohlas sympózia, které bylo svého druhu prvním počinem ve střední části českého Krušnohoří, 

podnítil přípravu druhého ročníku, který se bude konat opět na Lesné v červenci 2009. Svůj 

zájem o spolupráci na sympózium projevily zase Oblastní muzeum Most, Muzeum 

v Chomutově a další. 
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Ad 4  Přehled důležitých akcí pro veřejnost, projekty a instituce: 

 

Leden 

05. 1.  Otevření Shengenského prostoru – slavnostní otevření turistického hraničního  

            přechodu Klínská brána – PSL zajišťoval koordinaci přípravy na české a německé   

            straně, hudební příspěvek, účastníky 

10. 1.   Sayda –jednání – redakce internetového portálu Stará solná stezka        

 

Únor 

15.2.1. Socrates – společný workshop – frivolitkování – další tradiční technika – výměna 

zkušeností a vzorů s účastníky z Olbernhau  

Březen 

  6.3.    Jednání – příprava projektů Cíl 3 – spolu s projektovým centrem Projektbüro  

            Spielhaus , 3.ZŠ Litvínov, - příprava školní výměny ţáků  

12.3.    Grundtvig – pracovní setkání partnerů – v Litvínově – jednání projektového týmu ,    

            příprava I. paličkářského sympózia v Litvínově 

 

Duben 

3.– 4.4.  Cesta do Stadtbergenu – Starosta města Litvínov předal na veřejném zasedání  

              městské rady Stadtbergenu „mírovou holubici“ , symbol partnerství, kterou obdrţel  

              Litvínov od partnerského města Olbernhau při příleţitosti oslavy 15. výročí  

              spolupráce obou měst v Olbernhau v prosinci 2007. Symbol míru a spolupráce má do  

              konce roku pobýt ve všech 4 spřátelených městech a vrátit se v prosinci 2008 zpět do  

              Olbernhau. 

5. 4.    Duchcov – jednání k projektu Stará solná stezka – příprava prezentace projektu a  

           webového portálu  

7. 4.    Jednání správní a dozorčí rady 

9. 4.    Konzultace diplomantky – o práci spolku a práci nezisk. organizací 

11.  4.    Konzultace o spolupráci se školícím střediskem Lesná 

17.  4.    Nová Ves v Horách – příprava paličkářského symposia   

18.  4.    Sayda Mortelgrund – jednání o projektu Stará solná stezka – náplň projektu,  

              zajišťování aktualizace webového portálu  

23.  4.   NAEP  Praha – kontaktní seminář Grundtvig – prezentace vzdělávacích projektů  

24.  4.    Grundtvig – přednáška z řady „Po stopách hornictví v Krušnohoří“ -  historie   

              hornictví, projekt Montanregion – význam zápisu Montanregionu do seznamu kult.   

              dědictví UNESCO  

25. 4.     Starý mlýn – Sayda-Mortelgrund – „Kulatý stůl s klavírním koncertem“ – prezentace  

              projektu „Stará solná stezka“, jednání o dalším postupu a účasti komunálních sloţek. 

28.  4.    Jednání o spolupráci Klínů a lesního hotelu Kreuztanne – příprava projektu – PSL – 

              prostředník a tlumočník 

29.  4.    Zajištění cyklistického výletu – Sayda – Osek – Duchcov ( PSL zajišťoval  

              občerstvení na trase a propagaci 

 

Květen 

   1. 5.   Valdštejnské slavnosti – setkání s partnery z Olbernhau 

   3. 5.   Českoněmecký cyklistický výlet  - Sayda – Duchcov, seminář a představení projektu  

             Staré solné stezky v Duchcově.  
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             Duchcov – Muzeum města Duchcova – představení projektu Stará solná stezka    

             v rámci Týdne Evropy – přednášky: Pavel Koukal, Ing. Lehký, Mgr. Wolf., klavír –  

             Smetana, Beethoven 

1.- 4.5. Zájezd do Stadtbergenu – oslava 20. výročí partnerství Stadtbergenu a Brie-Comte- 

             Robert 

   7. 5.   Jednání s LČR a se sdruţením Heimatverein Alte Salzstraße – o moţnosti spolupráce  

             na projektu Stará solná stezka 

 14. 5.   Týden Evropy v Olbernhau – prezentace Partnerského spolku a projektu Grundtvig   

             na slavnostním zasedání představitelů Zemského krajského úřadu Marienberg, a   

             saského prezídia CHemnitz při příleţitosti týdne Evropy v Saigerhütte Olbernhau  

 15. 5.   Jednání o spolupráci Klínů a Seiffenu 

 

Červen 

3. - 6.    Bagnolo Mella  

   6. 6.   Chemnitz – prezentace Partnerského spolku a spolupráce  

             s organizacemi partnerského města Olbernhau na konferenci Programu přeshraniční  

             spolupráce  Interreg IIIA na Technické univerzitě Chemnitz. 

  7. 6.    Slavnost v Seiffenu – PSL zajistil účast, tlumočení  

11. 6.  Grundtvig – pracovní setkání – příprava závěrečné zprávy druhého roku projektu,  

             příprava I. paličkářského sympózia 

13. 6.    Freiberg – Sympózium v projektu Montanregion Krušnohoří / Erzgebirge – na téma  

             Historie lesnictví a vodního  hospodářství v Krušnohoří 

17. 6.    Příprava exkurze muţského pěveckého sboru Antona-Günthera se Seiffenu do   

             Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech. Spolek zajistil organizaci a  

             tlumočení.  

20. 6.    Příprava oslavy 15. výročí spolupráce Litvínova a Olbernhau – jednání starostů obou  

             měst 

24. 6.    Osek – jednání o pokračování projektu Stará solná stezka – hledání partnerů na české  

             straně  pro budoucí pokračování v programu Cíl 3 

27. 6.    Exkurze účastníků jazykového kurzu češtiny a němčiny „Tandem“ do  

             Podkrušnohorského technického muzea.  

             Klubové setkání před prázdninami   

 

Červenec 

19. 7.    Exkurze muţského pěveckého sboru Antona-Günthera se Seiffenu do   

             Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech – PSL – doprovod, tlumočení. 

21. 7.     Grundtvig – pradovní setkání partnerů projektu v Olbernhau 

22. 7.     Moldava – jednání o přípravě projektu Moldavská pekárna – CÍL3 

30. 7.    Jednání starostů Litvínova a Seiffenu – zprostředkování, tlumočení 

30. 7.    Sayda-Mortelgrund – jednání sdruţení Heimatverein-Mortelgrund a Euroregion  

             Krušnohoří – o moţnostech spolupráce na projektu CÍL3 Stará solná stezka                

 

 

Srpen 

2.–3. 8.   I. Krušnohorské mezinárodní paličkářské Sympózium a workshop – Nová Ves  

               v Horách a školící středisko hotelu Lesná.V rámci obecních slavností 444 let obce   

               Nová Ves v Horách proběhl workshop řemesel a I. mezinárodní paličkářské  
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               sympózium ve středním Krušnohoří za účasti uznávaných odborníků v tomto  

               řemesle a přednášejících z oboru vědy o umění (z ČR, SRN a Polska).  

               Účastníky byli školitelé i učící se v rámci projektu Grundtvig z Litvínova,  

               Neukirchenu, Olbernhau a Bobowé.  

               Výstupem sympózia byla výstava o historii paličkářského řemesla a současných  

               prací paličkářek  ze zemí zúčastněných partnerů projektu Grundtvig, kterou bylo  

               moţno navštívit ve školícím středisku hotelu Lesná ještě do konce října 2008.  

               Almanach I. krušnohorského paličkářského sympózia přináší texty přednášek a  

               fotodokumentaci  z mezinárodního setkání. Je k dispozici v PSL. 

11. 8.      Freiberg – jednání o přípravě projektů v programu CÍL3 

14. 8.      Jednání o návrzích projektů pro CÍL3 – Institut Spielhaus 

29. 8.      Odborná porota pro Rozkvetlé město – posuzování  a fotodokumentace na místě 

 

Září 

   8. 9.     Jednání správní a dozorčí rady 

   9. 9.     Příprava a zajištění programu pro oslavu 15. výročí partnerství Litvínova a  

               Olbernhau – jednání s úřadem starosty, propagací města a poskytovateli sluţeb 

 14. 9.     Annaberg – Grundtvig – účast na 19. paličkářských dnech – prohlídka města, účast  

                na výstavách, workshopech  

 15. 9.     Schůzky s klienty – příprava kurzů pro školní rok 2008/09  

 16. 9.     Schůzky s klienty – příprava kurzů pro školní rok 2008/09  

 17. 9.     Příprava a zajištění programu pro oslavu 15. výročí partnerství Litvínova a  

               Olbernhau 

 24. 9.     Přivítání hostů z Francie 

 25. 9.     Přivítání hostů ze Stadtbergenu 

 26. – 29.9.  Oslava 15. výročí partnerství Litvínova a Olbernhau 

   Oslavy proběhly jako součást pravidelných Svatomichaelských slavností. Zúčastnili  

    se jich vedle partnerů z Olbernhau také hosté ze Stadtbergenu a Brie-Comte-Robert.  

    Ubytováni byli v soukromí u našich členů, na programu byl společný výlet do l 

    luţického Bautzenu, prohlídka Litvínova, slavnostní připomenutí 15 let společné    

    práce v regionu, ke kterému přijal pozvání i kulturní atašé Velvyslanectví SRN  

    v Praze pan Bachmann.  Společně jsme zavzpomínali na uplynulou dobu  

    spolupráce, společně jsme se zúčastnili také akcí pořádaných v rámci  

    Svatomichaelských slavností.  

 

Říjen  

  2.-5.10. Brie-Comte-Robert ,  Středověké slavnosti v Brie, výlet do města Vincenta van   

                Gogha – Auvers sur Oise. 

 7. 10.    Jednání o akcích  na rok 2009 – moţnosti dotace z EU 

 19. 10.    Den řemesel – návštěva Kulturfabrik Neukirchen – středisko voleného času –   

                v programu Grundtvig uspořádalo přehlídku řemesel a tvůrčí dílny se zaměřením na      

                 vyuţití tradičních materiálů, historii oděvu a dávného vybavení domácnosti,   

                 výstavu doţínkových věnců a korun. Účastníci měli moţnost sami vyuţít své  

                 zručnosti a z pořpravených přírodních a tradičních materiálů vyrobit své vlastní  

                 dárky a dekorační předměty. 

20.10. Sayda – jednání k projektu Stará solná stezka 

21.10. Jednání s předs. SORKH – moţnost prezentace projektu Stará solná stezka 



     

                                                 

                                                                                                                                          

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   

 

                                          
22.10. Klíny – jednání o spolupráci Sportareálu Klíny a Seiffenu 

 

Listopad 

3.11. Grundtvig – pracovní setkání partnerů (Neukirchen, Litívnov, Olbernhau) 

3.11. Příprava adventních a vánočních akcí – Medové Vánoce 2008 – zakončení a  

              vyhlášení soutěţe „Rozkvetlé město 2008“  

23. 11.      Lány – zájezd na výstavu a workshop – Vánoční a jiné rostlinné dekorace –   

                 předvádění a výklad – Ateliér Motýl v muzeu T.G.M. v Lánech. Akce pořádán av   

                 rámci osvětových programů k soutěţi „Rozkvetlé město 2008“. 

27.-30.11. Adventní setkání členů partnerských spolků v Olbernhau . výlet do Dráţďan,  

                 zahájení Adventu a vánočního trhu v Olbernhau, společenský večer ve Stadtwerke  

                 Olbernhau. 

 

Prosinec 

   2. 12.     Spolek EVA, Institut Spielhaus, PSL – pracovní jednání – příprava společných                                           

                 projektů 

   4. 12.     Hora Sv. Kateřiny – prezentace projektu Stará solná stezka členům SORKH.  

                 Dojednání spolupráce SORKH a PSL na projektu CÍL3. 

   6. 12      Společná akce PSL, progr. Grundtvig, LČR, obce Nová Ves v Horách a Seiffenu –  

                 „Novoveské vánoční trhy“ -  první předvánoční akce na hřebeni Krušných hor  

                 s návratem tradičních řemesel, folklórním programem seiffenského sboru Antona   

                 Günthera a následným výletem na dětské vánoční trhy do Seifenu. Akce se   

                 zúčastnily také děti z dětského domova v Hoře sv. Kateřiny, které se postaraly o  

                 vánoční výzdobu sálu. 

  13. 12.    Medové Vánoce – vyhlášení vítězů soutěţe „Rozkvetlé město 2008“ 

  13. 12.    Seiffen – velký havířský průvod – zájezd autobusem 

  19. 12.    Jednání správní a dozorčí rady 

  19. 12.    Adventní klubový večer 
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