29. srpna 1992 uzavřela města Litvínov a Olbernhau partnerskou smlouvu. Byl to základ
pro občanské iniciativy, které organizovaly mj. partnerská setkání. Z činnosti vznikajícího
občanského sdružení byl v roce 2000 založen nynější Partnerský spolek Litvínov, o.p.s.
První předsedkyní občanského sdružení byla paní PhDr. Marie Svačinová, první
ředitelkou obecně prospěšné společnosti paní Mgr. Marie Matěnová. Od roku 2001 vede
spolek paní Marie Svačinová jako ředitelka.

Am 29. August 1992 schlossen die Städte Litvínov und Olbernhau einen Partnervertrag.
Dies
war der Ausgangspunkt für eine Bürgerinitiative, die u.a. Partnerveranstaltungen
organisierte. Aus der Bürgerinitiative entstand durch die Gründung einer gemeinnützigen
Gesellschaft im Jahr 2000 der Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. (PSL). Seine erste
Geschäftsführerin war Marie Matěnová, seit April 2001 ist PhDr. Marie Svačinová die
Geschäftsführerin des Vereins.

Vedle partnerství s Olbernhau pěstujeme přátelské kontakty se Stadtbergenem, Frie-ComteRobert (Francie) a Bagnolo Mella (Itálie) a s dalšími spolky a institucemi v Německu.
Zabýváme se i činností v oblasti cestovního ruchu, vzdělávání dospělých a péčí o tradice.
Naším hlavním cílem je pečovat o kontakty s podobnými spolky, obcemi a občany v
Německu.

Neben unserer Partnerstadt Olbernhau pflegen wir freundschaftliche Kontakte zu
Stadtbergen, Brie-Comte-Robert (Frankreich) und Bagnolo Mella (Italien) sowie zu
zahlreichen
Vereinen und Institutionen in Deutschland.
Wr beschäftigen uns mit den Bereichen Tourismus, Erwachsenenbildung und
Heimatpflege.
Unser Hauptziel besteht darin, Kontakte mit ähnlichen Vereinen, Gemeinden und
Bürgern
auf der deutschen Seite zu knüpfen und dadurch grenzüberschreitende Partnerschaften zu
gründen.

Organizujeme návštěvy do našeho partnerského města a ve spřátelených městech, resp.
společná setkání v Litvínově. Spolek dále nabízí různé akce a kurzy, např. jazykové kurzy
(mj. Němčiny a francouzštiny), kurzy tradičních řemesel (např. paličkování), přednášky,
exkurze a a další akce. Od roku 2000 jsme se podíleli na řadě přeshraničních projekrů.

Wir organisieren Besuche in unserer Partnerstadt und in den befreundeten Städten bzw.
gemeinsame Treffen in Litvínov. Der Verein bietet außerdem verschiedene
Veranstaltungen
und Kurse an, z.B. Sprachkurse (u.a. Deutsch, Französisch), Kurse in traditionellen
Handwerken (z.B. Klöppeln), Vorträge, Exkursionen und andere Veranstaltungen. Seit
2001 haben wir außerdem an mehreren grenzüberschreitenden Projekten teilgenommen.

10. výročí „EVA“ (Erzgebirgischer Verein für Arbeitsförderung) s vernisáží
10.4.2004
10. Jubiläum des „EVA“ mit Vernissage

Workshop „Čtyři roční období v Krušných horách“
20.5.2004
Workshop „Vier Jahreszeiten im Erzgebirge“

Zájezd do Stadtbergenu
2.12. – 5.12.2004
Fahrt nach Stadtbergen (Verschwisterung mit Bagnolo Mella)

„Europark Litvínov“ – studie proveditelnosti
„Europark Litvínov“ – Machbarkeitsstudie

Im Rahmen des Projektes „Europark Litvínov“ widmeten wir uns vom 1.2.2005 bis 31.1.2006
zumindest theoretisch der Verschönerung der Stadt Litvínov. Projektpartner waren die Stadt
Litvínov, das Erzgebirgische Bildungswerk e.V. Pockau und die Stadt Olbernhau. Die Frage war, ob
eine Rekonstruktion des sogenannten Europarks machbar ist.
Als Vorbereitung der Machbarkeitsstudie wurde bereits in einem Vorgängerprojekt ein Jugendcamp
organisiert, bei dem die Jugendlichen auch den Umgang mit neuen Medien erlernten. Die Ergebnisse
des Camps bildeten die Grundlage zur Erstellung der Machbarkeitsstudie. Entstanden ist der
Vorschlag zu einem Zentrum der aktiven Erholung. An einer Umfrage, die auch in der Presse
veröffentlicht wurde, nahmen über 200 Personen teil. Leider hat unser Konzept bisher noch nicht zu
einer praktischen Umsetzung geführt…

Zájezd do Bagnolo Mella
31.8. – 3.9.2006
Fahrt nach Bagnolo Mella
Ve dnech 29.8 – 3.9.2006 jsme se zúčastnili setkání partnerských měst v italském Bagnolo Mella.
Do Stadtbergenu jsme se vydali po vlastní ose v úterý 29.8.2006 odpoledne. Středu 30.8.2006 jsme
věnovali prohlídce nedalekého Augsburgu. V bývalém karmelitánském klášteře u Sv.Anny, který je
už od roku 1525 evangelickým kostelem, najdete kromě hrobky rodiny Fuggerů, nejstaršího díla ve
stylu německé renesance, mistrovských maleb Lucase Cranacha a drahocenných gotických fresek z
15.století ve Zlatnické kapli, také velmi zajímavou expozici o době reformace a působení Martina
Luthera. Románsko-gotický Mariánský Dóm jsme nemohli opomenout, visí tu přece čtyři deskové
malby od Hanse Holbeina, stejně jako návštěvu prvního sociálního sídliště Fuggerei, které nechal
vystavět v roce 1521 Jacob Fugger pro potřebné augsburské občany.
Ve čtvrtek 31.8.2006 jsme se časně zrána sešli s dalšími účastníky zájezdu – členy a příznivci
Partnerského spolku městečka Stadtbergen v čele s Petrem Dambacherem u autobusu dopravní
společnosti Domberger a spol., abychom se vydali na jih, za teplem a sluncem, i když toho
chladného a pošmourného rána to bylo spíše k neuvěření. Do Bagnolo Mella jsme dorazili kolem
šesté hodiny podvečerní, čekali nás tu zástupci místního partnerského spolku spolu s představiteli
města v čele s panem starostou signorem Manzinim. A začalo vítání, projevy a předávání dárků a
rozdělování do rodin k ubytování. V rodinách jsme se pak sešli u večeře a povídání nebralo konce, i
když komunikace byla ztížená faktem, že Italové mluví pouze italsky, ale pomocí slovníku jsme si
nakonec rozuměli, bylo v nás přece tolik dobré vůle.
Na pátek 1.9.2006 pro nás naši italští přátelé připravili výlet do proslulé Cremony v Lombardii,
města hudby, rodiště hudebního skladatele Claudia Monteverdiho a famózního houslaře Antonia
Stradivariho, kde jsme měli kromě prohlídky památkami štědře obdařeného města navštívit i Museo
Stradivario a dokonce vyslechnout hru na stradivárky. Městem nás vodil průvodce, vláčel nás célým
městem. Naši přátele nás ovšem neživili jen uměním, neživili nás jen krásami italské architektury,
ale dopřáli nám i tříhodinový oběd v italském stylu. Toto podnikání nás naladilo tak příjemně, že
jsme ve zdraví přečkali i další dávku košatého vyprávění našeho svérázného průvodce ve
středověkém městečku Castello Arquato. Méně uondaná část naší delegace se ještě zúčastnila
večerního zahájení 10. výročního jarmarku, přehlídky místních podnikatelů spojené s ochutnávkou
místních specialit.

Sobota 2.9.2006 byla zasvěcena jiné historické době, čekala nás návštěva středověkého Sirmione,
které se kromě typických uzounkých křivolakých uliček a horkých léčivých pramenů může pyšnit
proslulou památkou z doby římské, neboť už za času Catullových bylo městečko považováno za
perlu Gardského jezera. Prodírali jsme se v úzkých středověkých uličkách pestrobarevnými a
švitořícími zástupy, na každém rohu nás pokoušela „gelateria“ s tisícem druhů zmrzliny a stánky s
pizzou tak omamně vonící, že se člověku sliny sbíhaly do smyček. Až na nejzazším výběžku
poloostrova jsme našli archeologické muzeum, kde byly k vidění monumentální zbytky starořímské
vily Grotte di Catullo z 1.století př.n.l.

Naši italští přátele litovali, že nám nemohou ukázat všechno, co by chtěli, ale neudělat si čas na
Brescii, druhé největší lombardské město, to nám udělat nemohli. V samém srdci města leží
starořímské Forum Romanum, ve kterém se i člověk ze třetího tisíciletích cítí tak nepatrný. Trosky
římské basiliky, chrámu, divadla a také soukromých domů s mozaikovou výzdobou a freskami byly
objeveny už na začátku 18.století. Středověk je zastoupen krásným hradem z 13.století, který je
vystavěn na jednom z pahorků, klášterem Santa Giuglia, založeným v roce 753, kde dnes sídlí
městské muzeum. A zlatým hřebem naší procházky městem bylo náměstií Piazza Paolo VI, kterému
vévodí Duomo Vecchio – stará katedrála ze 12.století a Duomo Nuovo – nová katedrála z 16.19.století. A večer? To bylo nutné dát se do gala, neboť nás čekal společenský večer, na kterém jsme
se sešli všichni my účastníci zájezdu: zástupci partnerského spolku Stadtbergen a Litvínov, a naši
italští hostitelé: zástupci města a spolku, naši drazí hostitelé a ostatní příznivci myšlenky partnerství.
Bylo to hezké, bylo to milé, bylo to dojemné. Společenský večer, při kterém padaly jazykové
bariéry, byl vhodný okamžik proto, abychom se domluvili na další spolupráci.
V neděli 3.9.2006 jsme před odjezdem navštívili společně mši v místním kostele, potěšili se
libozvučnou italštinou, pan farář část kázání dokonce přednesl i v němčině a pak vyrazili k autobusu.
Loučení bylo dlouhé a srdečné, objímání a fotografovaní a doufání, že se nevidíme naposledy. Bylo
nám tu hezky, milí přátele! Arrivederci!

Fahrt nach Bagnolo Mella
Vom 29.8 – 3.9.2006 haben wir an einem Treffen mit der italienischen Partnerstadt Bagnolo Mella
teilgenommen. Wir fuhren am Dienstag dem 29.8.2006 nachmittags nach Stadtbergen.
Mittwoch den 30.8.2006 widmeten wir uns der Besichtigung des nahe gelegenen Augsburg. Im
ehemaligen Karmeliter-Kloster der Heiligen Anna, wo sich bereits seit dem Jahr 1525 eine
evangelische Kirche befindet, findet man außer der Gruft der Familie Fugger, dem ältesten
deutschen Bau im Renaissancestil, auch meisterhafte Gemälde von Lukas Cranach und wertvolle
gotische Fresken aus dem 15. Jahrhundert in der Goldschmiedekapelle und auch eine sehr
interessante Ausstellung über die Zeit der Reformation und das Wirken von Martin Luther. Den
romanisch-gotischen Mariendom durften wir ebenso wenig vergessen, hier hängen vier Tafelbilder
von Hans Holbein, wie einen Besuch der ersten Sozialsiedlung Fuggerei, die Jacob Fugger im Jahr
1521 für bedürftige Augsburger Bürger bauen ließ.
Am Donnerstag dem 31.8.2006 trafen wir uns früh am Morgen mit weiteren Reiseteilnehmern –
Mitgliedern und Anhängern des Partnerschaftsvereins der Stadt Stadtbergen mit Peter Dambacher an
der Spitze – beim Busunternehmen Domberger, um uns auf den Weg nach Süden zu machen, in die
Wärme und die Sonne, auch wenn das an diesem kalten und trüben Morgen nicht zu glauben war.
Bagnolo Mella erreichten wir gegen sechs am frühen Abend, die Vertreter des örtlichen
Partnerschaftsvereins erwarteten uns gemeinsam mit den Vertretern der Stadt mit dem Bürgermeister
Signore Manzini an der Spitze. Und es begann die Begrüßung, Ansprachen und Überreichung von
Geschenken und die Verteilung auf die Familien zur Übernachtung. Dann gingen wir zu den
Familien zum Abendessen und die Gespräche nahmen kein Ende, auch wenn die Kommunikation
erschwert war, da die Italiener bloß Italienisch sprechen, aber mit Hilfe des Wörterbuches
verständigten wir uns schließlich, wir hatten den guten Willen.
Am Freitag dem 1.9.2006 hatten unsere italienischen Freunde für uns einen Ausflug in das berühmte
Cremona in der Lombardei vorbereitet, einer Stadt der Musik, dem Geburtsort des
Musikkomponisten Claudio Monteverdi und der Stadt des famosen Geigenbauers Antonio
Stradivari. Hier kann man außer der Besichtigung einer mit Denkmälern reichlich beschenkten Stadt
auch das Museo Stradivario besuchen und das Spiel einer Geige von Stradivari anhören. Die Stadt
zeigte uns ein Reiseführer, er schleppte uns durch die ganze Stadt. Aber unsere Freunde zeigten uns
nicht nur Kunst oder schöne italienische Architektur, sondern sie bescherten uns auch ein
dreistündiges Mittagessen auf italienische Art. Diese Unternehmung sorgte auf angenehme Art und
Weise dafür, dass wir auch weitere Mengen ausschweifender Erzählungen unseres eigenen
Reiseführers in der mittelalterlichen Stadt Castello Arquato gesund überstanden. Der weniger
erschöpfte Teil unserer Gruppe nahm wenigstens an der abendlichen Eröffnung des 10. Jahrmarktes
teil, einer Parade örtlicher Unternehmen verbunden mit Kostproben lokaler Spezialitäten.

Der Samstag (2.9.2006) war einer anderen historischen Zeit gewidmet, uns erwartete ein Besuch im
mittelalterlichen Sirmione, wo man außer merkwürdig krummen Gassen und heißen heilenden
Quellen auch mit berühmten Denkmälern aus der Römerzeit prunken kann, denn bereits zur Zeit
Catulls wurde die Stadt als Perle des Gardasees betrachtet. Wir drängten uns in die engen
mittelalterlichen Gassen mit vielfarbigen und singenden Scharen, an jeder Ecke verführten uns eine
„gelateria“ mit tausenden Eissorten und Stände mit Pizza mit so betörenden Düften, dass uns das
Wasser im Mund zusammen lief. Am äußersten Ende der Halbinsel haben wir das Archäologische
Museum gefunden, wo es die monumentalen Reste der altrömischen Villa Grotte di Catullo aus dem
1. Jahrhundert vor unserer Zeit zu sehen gibt. Unsere italienischen Freunde bedauerten, dass sie uns
nicht alles zeigen konnten, was sie wollten, aber sie wollten noch nach Brescia, der zweitgrößten
Stadt der Lombardei, das konnten wir nicht auslassen. Im Herzen der Stadt liegt das altrömische
Forum Romanum, in dem sich auch Menschen aus dem dritten Jahrtausend noch unscheinbar fühlen.
Die Ruinen einer altrömischen Basilika, einer Kirche, eines Theaters und auch privater Häuser mit
Mosaikschmuck und Fresken wurden schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts entdeckt. Das
Mittelalter wird durch eine schöne Burg aus dem 13. Jahrhundert vertreten, die auf einem der Hügel
erbaut ist, und durch das Kloster Santa Giuglia, gegründet im Jahr 753, wo sich heute das
Stadtmuseum befindet. Und mit dem goldenen Stift war unser Stadtspaziergang am Hauptplatz
Piazza Paolo VI, an dem die Duomo Vecchio – die alte Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert und die
Duomo Nuovo – die neue Kathedrale aus dem 16. – 19. Jahrhundert dominieren. Und abends? Es
war notwendig, sich zur Gala zu begeben, denn uns erwartete ein gesellschaftlicher Abend, zu dem
alle Reiseteilnehmer gingen: die Vertreter der Partnerschaftsvereine Stadtbergen und Litvínov und
unsere italienischen Gastgeber: Vertreter der Stadt und des Vereins, unsere teuren Gastgeber und
sonstige Anhänger des Partnerschaftsgedankens. Es war schön, es war nett, es war stimmungsvoll.
Der gesellschaftliche Abend, bei dem die Sprachbarrieren fielen, war der geeignete Augenblick
dafür, die weitere Zusammenarbeit zu verabreden.
Am Sonntag dem 3.9.2006 besuchten wir vor der Abfahrt gemeinsam die Messe in der örtlichen
Kirche, wir erfreuten uns an dem wohlklingenden Italienisch, einen Teil der Predigt trug der Pfarrer
sogar auf deutsch vor und dann brachen wir auf zum Bus. Der Abschied war lang und herzlich,
Umarmungen und Fotografieren und Hoffen, dass wir uns nicht zum letzten Mal sehen. Es war
schön für uns, liebe Freunde! Arrivederci!

Sympózium „Fortuna Stolln“
28.10.2006
Symposium „Fortuna Stolln“
Byla sobota 28.10.2006, jeden z posledních slunečných dnů velmi pozdního babího léta, a my jsme
se zúčastnili oslav pátého výročí otevření štoly "Fortuna Stolln" v Deutschkatharinenbergu. Součástí
oslav pátého výročí bylo také odborné sympozium, nad nímž převzal záštitu spřátelený spolek
Förderverein Fortuna Fundgrube e.v. Deutschkatharienberg, jmenovitě moderátor sympozia, dobrý
duch Krušných hor pan Ing. Burkhardt Förster. Sympozium, které se konalo v dopoledních
hodinách na ochozu vstupního objektu štoly, poctilo svou účastí kromě nás, zástupců Partnerského
spolku v Litvínově, i nemálo odborníků a příznivců krušnohorského rudného hornictví.
První přednášku na téma "Osídlení Krušných hor od raného středověku až do renesance a
průkopnická role sklářských hutí" nám s neskrývaným zapálením pro věc přednesl Ing. Albrecht
Kirsche z Drážďan.
Druhé odborné přednášky se tedy chopil geolog Jens Kugler z Freibergu. Téma "Voda - přítel a
nepřítel horníků " uchopil pan Kugler hornickým způsobem. Jeho přednes prostý všech okras a
třeštivého zanícení připomínal údery geologického kladívka, od kterého k posluchačům odlétaly
jiskry strohých faktů, fyzikálně-hydraulických důsledků a názorných náčrtů. Geniálně jednoduchá
řešení, jak využít vodní síly při těžbě rudy a k ochraně důlního díla před jejím nevítaným působením,
nerozněcovala posluchačovu obrazotvornost a nepoháněla ho k dojetí nad těžkou prací horníků,
okouzlila ho prostě jen tím, že byla vynalezena.
Čas se nachýlil, a protože začátek slavnosti byl stanoven přesně, moderátor vyzval účastníky, aby se
po velmi krátké diskusi odebrali ve spořádané skupině k ústí štoly, kde začne další část programu. A
tu přišla chvíle pana Kirsche, protože jediný, kdo měl nějaké otázky byl právě objekt jeho zájmu paní PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě, a ty otázky byly směřovány k jeho
maličkosti. Na tváři pana Kirsche se rozlil šťastný úsměv a už se toho dne nevytratil. Tu přišla těžká
chvilka na autorku tohoto zápisku, protože se musela rozhodnout, zda si nechá ujít návštěvu štoly s
jistě zajímavou přednáškou pana Förstera nebo se stane účastníkem setkání dvou stejně pro věc
nadšených historiků a skoro dvě hodiny bude naslouchat výměně názorů, vědeckých postřehů,
dalších nápadů a historických vyznání obou protagonistů. Nakonec to vyhodnotila tak, že když tu ta
štola existuje už pět set let, nějaký ten pátek počká a statečně snášejíc vyčítavé pohledy dalšího
přednášejícího a moderátora sympozia pana Förstera, usedla ke stolu k oběma historikům. Nebylo to
opravdu jednoduché sledovat rychlý tok myšlenek, ty strmé historické zákruty a souvislosti, ale
důležité je, že ze spolupráce těchto dvou vědců bohdá vznikne něco dobrého, i kdyby naučná stezka
po stopách středověkých sklářů a série dvoujazyčných odborných článků o historii Krušnohoří měly
být to jediné.
Po skončení odborného sympozia byla v odpoledních hodinách zahájena vlastní slavnost, u které
nesměl chybět dobový hornický průvod i s hudbou Saigerhüttenkapelle Olbernhau-Grünthal e.V.,
projevy důležitých osobností, salva z historického děla, pečené klobásy a pivo. Jeden ze stánků, na
prostranství před štolou sloužil i k propagaci nás českých účastníků. Náš stánek kromě propagace
Partnerského spolku Litvínov, měst Litvínova a Mostu sloužil také k reklamnímu prodeji výrobků
našeho dlouholetého sponzora a příznivce - Janovským pekárnám a musím konstatovat, že našim
hostitelům opravdu chutnalo.

Besuch des Symposiums für Besucherbergwerke - Fortuna-Stollen 2006
Es war am Sonnabend, dem 28.10.2006, an einem der letzten sonnigen Tage des späten
Altweibersommers, als wir an den Feierlichkeiten zum fünften Jahrestag der Eröffnung des FortunaStollen in Deutschkatharinenberg zum Besucherbergwerk teilgenommen hatten. An den
Feierlichkeiten zum fünften Jubiläum des Besucherbergwerks nahmen auch die Besucher eines
Fachsymposiums teil, zu dem der befreundete Förderverein der Fortuna Fundgrube e.V.
Deutschkatharinenberg eingeladen hatte, voran ein guter Geist des Erzgebirges, Herr Dipl.-Ing.
Burkhardt Förster. Dem Symposium, dass am Vormittag im Huthaus stattfand, erwiesen
Fachkollegen und Förderer des erzgebirgischen Erzbergbaus und wir, die Vertreter des
Partnerschaftsvereins Litvínov, durch unsere Teilnahme die Ehre. Das Symposium fand in relativ
kleinem Kreis auf der Empore des Huthauses statt.
Den ersten Vortrag zum Thema "Die Besiedlung des Erzgebirges von den Anfängen bis zur
Hochrenaissance und die Rolle der Glashütten als Wegbereiter" hielt Dr. Ing. Albrecht Kirsche aus
Dresden.
Den zweiten Fachvortrag übernahm der Geologe Jens Kugler aus Freiberg. Das Thema "Wasser Freund und Feind des Bergmanns" verstand Herr Kugler ganz im bergmännischen Sinne. In seinem
sehr interessanten Vortrag schilderte er die Entstehung und die Bedeutung der im Erzgebirge zur
Versorgung der Gruben und Hütten mit Aufschlagwasser errichteten Kunstgraben- und
Röschensysteme am Beispiel der Freiberg Revierwasserlaufanstalt und bezog in seine Darstellungen
den gesamten Bereich von der heutigen Talsperre Rauschenbach bis hinunter zum Mundloch des
Rotschönberger Stollens im Triebischtal oberhalb von Meißen ein und verwies hier auch auf die
Eingriffe in die Wasserbilanz der Vorflut.
Einen dritten Vortrag boten Herr cand. Geol. Martin Grießmann aus Freiberg und der Moderator,
Herr Dipl.-Ing. Förster während einer Führung durch den FORTUNA-Stollen an. Zunächst erfuhren
die Teilnehmer, in welchem Umfang Herr Förster den Touristen die Entstehung der Lagerstätte und
unserer heutigen Landschaft nahezubringen versucht. Dann leuchtete Herr Grießmann den
anwesenden Fachleuten dazu die mineralogischen und orogenetischen Hintergründe und
Zusammenhänge aus.
Die Verfasserin des Berichts musste sich hier entscheiden, ob sie an dieser Führung teilnahm oder ob
sie lieber der interessanten Diskussion zwischen Frau Dr. Pokorná, der Direktorin des
Regionalmuseums in Most mit Herrn Dr. Kirsche lauschte. Sie entschied sich für den Dialog der
beiden Wissenschaftler.
Im Anschlss an das Fachsymposiums fand in den Nachmittagstunden die Eröffnung der eigentlichen
Festveranstaltung zum fünfjährigen Jubiläum des Besucherbergwerks statt, auf der ein ordentlicher
Bergaufzug mit der Saigerhüttenkapelle Olbernhau-Grünthal e.V. nicht fehlen durfte. Ebenso
mangelte es nicht an Reden prominenter Leute, Salut aus einer fast historischen Kanone, Roster und
Bier. Einer der Stände auf dem Platz vor dem Huthaus des Stollens stand uns tschechischen
Teilnehmern zur eigenen Präsentation zur Verfügung. Unser Stand diente neben der Werbung für
den Partnerschaftsverein Litvínov, für die Städte Litvínov und Most auch für einen Musterverkauf
von Produkten unseres langjährigen Sponsors und Gönners - der Großbäckerei Janov und ich muss
feststellen, dass es unseren Gästen wirklich geschmeckt hat.

Projekt „Léčivé byliny a koření z Krušných hor“

V pátek 24.11.2006 jsme absolvovali první ze šesti plánovaných workshopů věnovaných
krušnohorským léčivkám a koření.
Na prvním teoretickém semináři jsme se v krátké přednášce české lektorky dověděli o účincích a
aplikaci bylin zejména pro aktuální podzimní a zimní období.
Na tuto část navázala lektorka německého partnera, která informace doplnila a rozšířila o praktické
zkušenosti a návody na přípravu některých účinných prostředků z bylin.
Seminář doprovázela výstavka dotčených bylin, výrobků z nich a receptů k vlastní výrobě.

Domácí čajová směs
Tato čajová směs obsahuje lístky tří druhů rostlin:
- Ostružiny
- Maliny
- Lesní jahody
Pro přípravu čaje smícháte stejné množství od každého
druhu sušené drogy, dáte do konvice, zalijete vařící
vodou a přiklopíte. Nálev nechte 10 - 15 min. louhovat.
Jakmile je aroma dostatečně silné, přelijte čaj přes sítko.
Čajová směs se podobá svou barvou černému čaji.
Působí protizánětlivě a svíravě.
V lidové medicíně se užívá především při mírnějším průjmu.

Projekt „Heilkräuter und Gewürzpflanzen aus dem Erzgebirge“
In den Jahren 2006 bis 2007 haben wir uns in einem durch INTERREG IIIA geförderten Projekt mit
Kräutern aus dem Erzgebirge beschäftigt. Wir haben dieses Projekt gemeinsam mit unseren
langjährigen Partnern aus dem „EVA“ (Erzgebirgischer Verein für Arbeitsförderung) aus Olbernhau
realisiert. Das Ziel dieses Projekts war es, Interessenten in die Vielfalt natürlich wachsender
Heilkräuter im Erzgebirge einzuführen und sie über den Nutzen dieser Pflanzen für die Gesundheit
und in der Küche zu informieren. Im Projekt führten wir neben Workshops auch Seminare durch und
organisierten Ausstellungen über verschiedene Kräuter. Während eines Workshops in Moldava am
31.5.2007 errichteten wir eine Kräuterspirale, auf der auch bei wenig Platz alle Kräuter entsprechend
ihrer Ansprüche gepflanzt werden können.
Am Freitag dem 24.11.2006 veranstalteten wir den ersten von sechs geplanten Workshops über Heilpflanzen
und Gewürze im Erzgebirge. Im ersten theoretischen Seminar hörten wir einen kurzen Vortrag einer
tschechischen Lektorin über die Wirkung und die Anwendung von Kräutern, besonders in der Herbst- und
Wintersaison.
An diesen Teil knüpfte eine Lektorin der deutschen Partner an, die Informationen ergänzte und zu
praktischen Erfahrungen und Anweisungen zur Zubereitung einiger wirksamer Mittel aus Kräutern überging.
Das Seminar begleitete eine Ausstellung über besagte Kräuter, Erzeugnisse aus ihnen und Rezepte zur
eigenen Herstellung.

„Hausteemischung“
Die Teemischung beinhaltet getrocknete:




Brombeerblätter
Himbeerblätter und
Walderdbeerblätter

Für die Zubereitung des Teeaufgusses mischt man
zu gleichen Teilen oben genannte Drogen.
Den Tee mit entsprechender Menge kochendem Wasser übergießen,
bedeckt stehen lassen und nach ca. 10 bis 15 Minuten abseihen.
Auf Grund des Gerbstoffgehaltes ähnelt die Teemischung dem schwarzen Tee. Er wirkt entzündungshemmend,
adstringierend sowie stopfend und wird in der Volksmedizin vor allem bei leichten Durchfallerkrankungen
verwendet.

Vánoční trh v Litvínově
14.12.2006
Weihnachtsmarkt in Litvínov

Je 14. prosince 2006, zvon na věži litvínovského
kostela Sv. Archanděla Michaela odbíjí osmnáctou
hodinu. Přesně úderem 18. hodiny byly zažehnuty
louče, ozvaly se první údery do bubínků a v jejich
rytmu se dal do pohybu neobvyklý průvod:
středověké kroje, vyšívané korouhve, loutky …
Špalírem přihlížejících postupuje zástup horníků a
huťařů na náměstí, kde se přidávají tóny dechovky.
Nápad přiblížit občanům našeho města tradiční
krušnohorský zvyk doprovázet adventní slavnosti
velkými světelnými průvody havířských a
huťařských společenství v historických krojích
měly pracovnice z oddělení propagace města. A
nápad se zalíbil zejména přátelům v Seiffenu a v našem partnerském městě Olbernhau. Přivítali
možnost pochlubit se nejen tím, s jakou péčí uchovávají a rozvíjejí dávné tradice, ale i svým
pěveckým a dramatickým uměním. Ve spolupráci s dramatickým oborem ZUŠ Litvínov se nám na
litvínovském náměstí představili ti nejmenší ze Seiffenu a v programu "Oživlé hračky" k nám jejich
ústy promluvily legendy Krušných hor - louskáček, kouřník, podomní prodavači anebo třeba známý
lidový písničkář Anton Günther. Své umění předvedl i pěvecký sbor Antona Günthera ze Seiffenu,
který se těší i na to, že u nás možná najde partnera pro příští adventní a vánoční zpívání.
Milým překvapením bylo, když se z mikrofonu náhle ozvala čeština se znatelným německým
akcentem, ale přece srozumitelná.. Víme všichni, jak je čeština pro cizince obtížná, a o to větší
uznání si zaslouží vyprávění pana J.H.Gruveho ze Seiffenu o krušnohorské hornické tradici Adventu
a pozdrav pana Markerta z Olbernhau. Nutno říci, že diváky zaplněné náměstí odměnilo tento počin
náležitým potleskem.
Oficiálně program zahájil starosta Litvínova Mgr. Milan Šťovíček, po něm své pozdravy občanům a
vánoční i novoroční přání pronesli i starosta Seiffenu Schreiter a místostarosta Olbernhau
Tanneberger, kteří své soubory k nám doprovázeli.
Partnerský spolek přispěl svým dílem k zajištění zahajovacího programu Vánočního trhu v rámci
Krušnohorských Vánoc.

Weihnachtsmarkt in Litvínov
Es ist der 14. Dezember 2006, die Turmglocke der Kirche des Hl. Erzengels Michael schlägt 18 Uhr.
Punkt 18 Uhr wurden die Fackeln angezündet, es ertönten die ersten Trommelschläge und im Takt
der Trommelschläge bewegte sich ein außergewöhnlicher Umzug: mittelalterliche Kostüme,
bestickte Flaggen, Marionetten… Die Schar der Bergmänner und Hüttenarbeiter bewegte sich durch
das Spalier der Menschenmenge zum Markt, wo sich das Blasorchester musikalisch anschloss.
Die Idee, den Bürgern unserer Stadt erzgebirgische Traditionen bei der Adventsfeier mit einem
großen Umzug der Bergmanns- und Hüttenarbeitergemeinschaft in historischer Tracht
nahezubringen, hatten Mitarbeiter der Stadt aus dem Bereich Marketing. Die Idee gefiel besonders
unseren Freunden in Seiffen und unserer Partnerstadt Olbernhau. Sie begrüßten die Idee, nicht nur
alte Traditionen, sondern auch Gesang und Theater zu präsentieren. In Zusammenarbeit mit dem
Bereich Theater der ZUŠ (Kunstschule) Litvínov hat uns der Kinderchor "Lebendiges Spielzeug"
aus Seiffen auf dem Markt in Litvínov die Legenden des Erzgebirges vorgestellt - den Nussknacker,
den Räuchermann, Seiffner Striezelkinder oder den bekannten volkstümlichen Liederdichter Anton
Günther. Sein Können zeigte auch der Sängerchor Anton Günther aus Seiffen, der sich außerdem
freute, dass er bei uns Partner zum nächsten Advents- und Weihnachtssingen fand.
Eine schöne Überraschung war es, als am Mikrofon plötzlich Tschechisch mit hörbar deutschem
Akzent, aber dennoch verständlich, erklang … Wir alle wissen, wie schwierig Tschechisch für
Ausländer ist, umso mehr Anerkennung verdient die Schilderung erzgebirgischer Adventsbräuche
von Herrn J.H.Gruve aus Seiffen und die Begrüßung von Herrn Markert aus Olbernhau. Die
Menschen auf dem Markt haben dies gebührend belohnt.
Das offizielle Programm eröffnete der Bürgermeister von Litvínov, Mgr. Milan Šťovíček, der auf
Deutsch die Bürger begrüßte und Weihnachts- und Neujahrswünsche an den Seiffener Bürgermeister
Schreiter und den stellvertretenden Olbernhauer Bürgermeister Tanneberger richtete, die ihre
Gruppen zu uns begleitet hatten.
Der Partnerschaftsverein hat teilweise bei der Organisation des Eröffnungsprogramms des
Weihnachtsmarktes im Rahmen der Erzgebirgsweihnacht geholfen.

Socrates Grundtvig 2 „Šance-znalosti-odpovědnost“
2006 - 2007

Do projektu "Chance-Kenntnis-Verantwortlichkeit" byli v roce 2006 - 2007 zapojeni čtyři partneři.
Koordinujícím zařízením byl spolek "Kulturkreis Neukirchen, e.V.", partnery pak spolek
"Erzgebirgischer Verein für Arbeitsförderung e.V. Olbernhau", oba Sasko - Krušnohoří, dále
Centrum kultury Bobowa - Polsko a náš Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Všichni partneři mají ve
větší či menší míře ve své hlavní činnosti úkoly spojené se vzděláváním a osvětou v nejrůznější
formě.
Projektem jsme oslovili umělce, studenty, učitele a všechny, kdo se zajímají o kulturu a umění. Díky
společnému učení, společné práci na výstavách a ve workshopech a seminářích, rozvíjeli účastníci
vzájemné porozumění a toleranci.
V průběhu výměny zkušeností jsme zaznamenali řadu společných rysů mezi našimi městy v oblasti
smysluplného využití bývalých průmyslových objektů jako nových "polí působnosti" (Kulturfabrik někdejší textilní továrna, Centrum Kultury - někdejší tkalcovna, Litvínov - bývalá punčochárna,
Olbernhau - výroba prýmků). Navíc jsme objevili řadu dalších společných regionálních
charakteristik a provedli již první
průzkumy.
Hornictví
například
je
původním zdrojem obživy v místech všech
partnerů: Bobowa- dobývání soli, Litvínov
- uhelné dolování, Krušné hory Olbernhau/ Neukirchen - měď, uhlí, uran,
stříbro.
Jsme toho názoru, že výsledky spíše
předčily naše očekávání. Nepředvídaným
výsledkem byly první oficiální kontakty
partnerů s lokálními samosprávami /
starosty, což se stalo dobrým základem pro
další projekty.

Socrates Grundtvig 2 „Chance – Kenntnis – Verantwortlichkeit“
2006 - 2007
Zusammen mit dem Kulturkreis Neukirchen e.V., dem „EVA“ (Erzgebirgischer Verein für
Arbeitsförderung) aus Olbernhau und dem Centrum kultury Bobowa aus Polen führten wir 2006 und
2007 ein grenzüberschreitendes und von der EU gefördertes Projekt zur Erhaltung traditioneller
Handwerks-techniken durch.
Ziel waren neben dem Erhalt traditioneller Handwerkstechniken auch die Förderung lebenslangen
interkulturellen Lernens und der Erfahrungsaustausch sowohl zwischen Jung und Alt als auch
zwischen verschiedenen Kulturen.Gemeinsam mit den Partnern veranstalteten wir Workshops und
Seminare, wir organisierten Exkursionen und Ausstel-lungen und wir errichteten eine gemeinsame
Homepage (www.nobl-eu.de). Weiterhin organisierte jeder Partner für sich verschiedene
Bildungskurse. Der Partnerschaftsverein Litvínov bot zum Beispiel Kurse für den Umgang mit
Intarsien und Holz, Korbflechten und Klöppeln an.

Výlet na Grünwaldské rašeliniště
6.5.2007
Wanderung durch die Grünwalder Heide
Partnerský spolek Litvínov pořádal dne 6.5.2007 pro zájemce z české i německé strany jarní
procházku po krásách Krušnohoří. Tentokrát jsme zavítali do nitra nepřístupné přírodní rezervace
Grünwaldské vřesoviště a do malebné nivy Flájského potoka.
Role odborného průvodce po obou lokalitách se obětavě ujal odborník na slovo vzatý pan Miroslav
Kořen a nejen, že nás provedl těmi nejzajímavějšími místy, ale probudil v nás svým zasvěceným
vyprávěním nemalý zájem o problematiku ochrany přírodních krás našeho kraje.
Kdo by se rozhodl navštívit Grünwaldské vřesoviště, musel by se vydat na náhorní plošinu Krušných
horách a hledat poblíž Nového Města u Mikulova. Grünwaldské vřesoviště leží na rozloze 39 ha v
nadmořské výšce 840 - 860 m, a proto o něm říkáme, že je to tzv. rašeliniště vrchovištního typu,
které je typické porostem kleče a svéráznou rašelinnou květenou. Roste zde například vzácná
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) nebo šícha černá (Empetrum nigrum), které patří mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin. Pozorný návštěvník může při troše píle a štěstí najít silně ohrožený
rojovník bahenní (Ledum palustra), kyhanku sivolistou (Andromeda polifolia) nebo vřes obecný
(Calluna vulgaris).
Hezkou procházku jsme pak zakončili společným obědem, při kterém bylo dost času na sdělování
ještě živých dojmů a zážitků. Padaly jazykové bariéry a vzájemný ostych vzal za své. Prostými slovy
se nedá popsat všechno to nadšení a okouzlení; každý z 33 účastníků naší exkurze si jistě odnesl v
srdci něco krásného s sebou.

Der Partnerschaftsverein Litvínov führte am Sonntag, dem 06.05.2007 für die Teilnehmer der
Grünen Schule Zethau in Sachsen und für interessierte Mitglieder des Vereins eine
Frühjahrswanderung in ein besonders schönes Gebiet des Osterzgebirges durch. Es ging diesmal
hinein in das Naturreservat "Grünwaldské vřesoviště", in die Grünwalder Heide, die man
normalerweise nicht betreten kann und danach in die Gefilde des Quellgebiets der Flöha. Herr
Miroslav Kořen von der Bezirksverwaltung Ústí nad Labem, ein Fachmann des Naturschutzes par
excellence, übernahm die Führung. Er führte uns nicht einfach durch diese höchst interessanten
Gebiete, sondern weckte in uns mit seinen aus tiefstem Wissen geschöpften Erläuterungen eine
große Anteilnahme an den Problemen des Schutzes der natürlichen Schönheiten unserer Gegend.
Wer sich dazu entschließen sollte, die Grünwalder Heide zu besuchen, der muss sich auf den Kamm
des Erzgebirges begeben und muss sie in der näheren Umgebung zwischen Nové Město und
Moldava suchen. Die Grünwalder Heide erstreckt sich über eine Fläche von 39 Hektar und liegt auf
einer Höhe von 840 - 860 m über dem Meeresspiegel. Sie ist ein Hochmoor, wie es im Buche steht
und ist ein typisches Verbreitungsgebiet von Krüppelholz und eigenartigen Moorblumen.
Dieser wunderschöne und interessante Ausflug endete mit einem gemeinsamen Mittagessen, bei dem
es genügend Möglichkeiten gab, sich gegenseitig alles nochmals vor Augen zu halten. Es fielen
dabei alle Sprachbarrieren und übrig blieben die Eindrücke und Erinnerungen an ein großes,
wunderschönes, gemeinsames Erlebnis. Die Begeisterung und der Zauber, die davon ausgingen, sind
mit Worten einfach nicht wiederzugeben. Jeder der dreiunddreißig Teilnehmer der Exkursion trug
am Ende in seinem Herzen etwas von diesem Reiz mit sich nach Hause.

Městská slavnost ve Stadtbergenu
17.5. – 21.5.2007
Stadtfest in Stadtbergen, zur Feier der Stadterhebung

Adventní setkání v Olbernhau, 15 let partnerství Olbernhau - Litvínov
29.11. – 2.12.2007
Adventstreffen in Olbernhau, 15 Jahre Städtepartnerschaft Olbernhau mit
Litvínov

Grundtvig - „Šance-znalosti-odpovědnost“
1.10.2007 – 31.7.2009
Grundtvig - Lernpartnerschaften „Chance – Kenntnis – Verantwortlichkeit“

Tento projekt probíhající od 1. 10. 2007 do 31. 7. 2009 byl pokračováním projektu Socrates
Grundtvig 2. Uskutečnili jsme řadu tradičních řemeslných kurzů a zorganizovali mnoho společných
workshopů, seminářů a exkurzí.
Mezi nejzajímavější akce patřilo Paličkářské sympózium 2008 a 2009 konané na Lesné v Krušných
horách a v Nové Vsi v Horách. Byly zde představeny výtvory našich paličkářek, a kdo chtěl, mohl si
techniku paličkování i osobně vyzkoušet.

Dieses Projekt vom 1.10.2007 bis 31.7.2009 war die Fortsetzung des Projektes Socrates Grundtvig 2.
Wir führten die traditionellen Handwerkskurse fort und organisierten weiterhin gemeinsame
Workshops, Seminare und Exkursionen. Außerdem fanden auch wieder Workshops zu den neuen
Medien statt.
Höhepunkte waren die Klöppelsymposien 2008 und 2009 inLesná Krušných Horách und Nová Ves
v Horách, auf denen nicht nur Fachvorträge zu hören waren, sondern auch die Ergebnisse aus
unseren Klöppelkursen bestaunt werden konnten bzw. man selbst das Klöppeln probieren konnte.

Stará solná stezka v Sasku a v Čechách
Alte Salzstraße durch Mittelsachsen, das deutsch-böhmische Erzgebirge und das
böhmische Mittelgebirge
Společně s městem Oederan, spolky Silbernes Erzgebirge a Heimatverein-Mortelgrund v Saydě jsme
se zapojili do velkého tříletého projektu s názvem „Stará solná stezka – Rozvoj kulturně-turistické
nabídky podél Staré solné stezky napříč Saskem a Čechami“.
Projekt byl určen obcím, poskytovatelům nejrůznějších služeb v cestovním ruchu, turistům
z domova i ze zahraničí.Cíle zahrnovaly propojení měst a obcí ležících na části Staré solné stezky
z Halle do Prahy, dále přispění k rozšření a obohacení turisticky zajímavých nabídek v regionu na
obou stranách česko-saské hranice, ke zpřehlednění těchto nabídek a zkvalitnění jejich marketingu,
rovněž ke zlepšení informovanosti veřejnosti o nejrozličnějších nabídkách pro využití volného času.

Wir beteiligten uns 2008/2009 an dem Ziel3 - Projekt „Alte Salzstraße“ der Stadt Oederan unter der
Federführung von Toralf Richter vom Heimatverein Mortelgrund – Alte Salzstraße e.V. und der
Tourismusgemeinschaft „Silbernes Erzgebirge“ e.V. als weiterem Partner. Ziele waren unter
anderem die Vernetzung der Städte und Gemeinden auf einem Teil der Alten Salzstraße von Halle
nach Prag und die Entwicklung und Vermarktung gemeinsamer Angebote. Im Projekt ist ein
deutsch-tschechischer Erlebnisführer entstanden, der im Internet unter www.starasolnastezka.cz
bzw. www.alte-salzstrasse.de zu finden ist.

1. Krušnohorské paličkářské sympózium
2.8. – 3.8.2008
1. Erzgebirgisches Klöppelsymposium
Horský hotel Lesná na Lesné v Krušných horách hostil ve dnech 2. - 3. srpna 2008 ve svém nově
otevřeném školícím středisku 1. Krušnohorské paličkářské sympózium s mezinárodní účastí z Čech,
Německa a Polska. Akci jsme zorganizovali jako jeden z vrcholů projektu "Šance-znalostiodpovědnost" v Evropském programu celoživotního vzdělávání Grundtvig.
Od odborníků jsme si vyslechli řadu zajímavých příspěvků o historii řemesel v naší krajině
(Dr.L.Pokorná), o paličkování historickém i moderním (I. Prošková), o jiné tradici paličkování v
Polsku a Německu - (polští a saští partneři projektu). Sympózium doprovázela výstava s názvem
"Kouzlo paličkované krajky" s výrobky našich i zahraničních paličkářek.
Abychom se ještě lépe se svými partnery poznali a současně se svými výsledky pochlubili i širší
veřejnosti, využili jsme zajímavého termínu "hranatého" výročí obce Nová Ves v Horách (444 let) a
zúčastnili se jejich oslav.
Protože hlavním cílem naší projektové spolupráce je také vzájemné poznávání zemí, ve kterých akce
pořádáme, byli jsme tedy teď na řadě my a zorganizovali jsme celodenní výlet po krušnohorských
hřebenech a celodenní výlet do historie našeho venkova. Viděli jsme naši krajinu jak z výšek hor tak
zcela zblízka.

Die Baude Lesná in Lesná Krušných Horách bewirtete vom 2. bis 3. August 2008 in ihrem neu
eröffneten Schulungszentrum das 1. Erzgebirgische Klöppelsymposium mit internationalen
Teilnehmern aus Tschechien, Deutschland und Polen. Die Veranstaltung wurde gleichzeitig als
Abschluss des 2.Projektjahres "Chance-Kenntnis-Verantwortlichkeit" des EU Programms für
lebenslanges Lernen Grundtvig organisiert.
Es gab Vorträge zur Geschichte des Handwerks in unserer Gegend (Dr.L.Pokorná), über die
Geschichte des Klöppelns und die Moderne (I. Prošková) sowie Vorträge über andere
Klöppeltraditionen in Polen und Deutschland von den polnischen und sächsischen Projektpartnern.
Begleitet wurde das Symposium von der Ausstellung "Zauber der Klöppelspitze" mit Arbeiten
unserer Klöppelanfängerinnen.
Um unsere Partner noch besser kennenzulernen und gleichzeitig der Öffentlichkeit die Ergebnisse zu
präsentieren, nutzten wir das "rechteckige" Jubiläum der Gemeinde Nová Ves v Horách (444 Jahre)
und nahmen an ihrer Feier teil.
Weil eine Haupttätigkeit unserer Projektzusammenarbeit das gegenseitige Kennenlernen des Landes
ist, waren wir jetzt an der Reihe und organisierten einen ganztägigen Ausflug auf den
Erzgebirgskamm und in die Geschichte unseres Landes.

15 let partnerství měst Litvínova a Olbernhau
25.9. – 28.9. 2008
15 Jahre Städtepartnerschaft Olbernhau und Litvínov
O posledním zářiovém víkendu jsme si společně s litvínovskou veřejností a našimi milými hosty a
přáteli z Olbernhau, Stadtbergenu a Brie-Comte-Robert zavzpomínali na uplynulých 15 let přátelství
a partnerské spolupráce.
Na slavnostním shromáždění, které se konalo v sobotu dopoledne, zdůraznili přítomní starostové
obou partnerských měst, Dr.Steffen Laub a Mgr. Milan Šťovíček důležitost mezinárodní spolupráce
a popřáli oběma městům i jejich partnerským spolkům mnoho zdaru a sil do dalších let Význam a
přínos spolupráce mezi městy zdůraznili ve svých pozdravech i ostatní přítomní hosté, mj. i
představitel Velvyslanectví SRN v Praze, pan Rolf Jürgen Bachmann, který pro budoucí období
nabídl svou podporu při získávání finančních dotací z Česko-německého fondu budoucnosti.
Po oficiální části setkání se hosté zúčastnili akcí připravených v rámci Svatomichaelských slavností,
přidali se k veřejné porotě floristické soutěže v zámku Valdštejnů, nešetřili obdivem a nadšením nad
působivým koncertem houslového virtuóza J. Svěceného a někteří se v neděli přidali i k zástupům s
anděli. Jeden z nich k nám prostřednictvím paní Felizitas Samtleben Spleiß ze Stadtbergenu
přicestoval až od černošských dětí z Keni. Protože neznaly evropské pojetí anděla, postačil v jejich
fantazii obraz masajského bojovníka a hrdiny, který porazil draka. A tak vznikl z papírové masy a
drátu pestře pomalovaný africký bojovník, který díky své síle a odvaze zneškodnil stejně pestře
pomalovanou příšeru. Díky svým ctnostem odvahy, cti a ochoty pomoci chrání hrdina všechny
ohrožené, vyjadřuje též touhu po možnosti vlastního myšlení a svobodného činu.

15 Jahre Städtepartnerschaft Olbernhau und Litvínov

25.9. – 28.9. 2008
Am letzten Septemberwochenende konnten wir gemeinsam mit den Litvinover Bürgern und unseren
lieben Gästen und Freundenaus Olbernhau, Stadtbergen und Brie-Comte-Robert nach den
vergangenen 15 Jahren der freundschaftlichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit Rückschau
halten. Bei dem Festakt in der Schola Humanitas haben die Bürgermeister beider Partnerstädte, Dr.
Steffen Laub und Mgr. Milan Šťovíček, die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit betont
und beiden Städten sowie deren Partnerschaftsvereinen viel Kraft und Erfolg für die kommenden
Jahre gewünscht.
In ihren Grußworten haben genauso die Gäste die Bedeutung der Städtepartnerschaft und freundschaft für das friedliche Zusammenwachsen Europas hervorgehoben. Der Vertreter der
Botschaft der BRD in Prag Herr Rolf Jürgen Bachmann hat dafür die weitere Unterstützung des
Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds angeboten, der die freundschaftlichen Aktivitäten durch
finanzielle Förderung etwas leichter machen kann.

Nach dem offiziellen Teil des Zusammentreffens nahmen die Gäste an zahlreichen Veranstaltungen
teil, die aus Anlass des St. Michaelis-festes auf dem Programm standen. Sie haben im Waldsteiner
Schloss die Besten im Floristik-Wettbewerb mitgekürt, nach dem Konzert des Violin-Virtuosen
Jaroslav Svěcený gab es viel Lob und Beifall. Manche Gäste unterstützten durch ihr Dasein auch
noch die Jahrmarktveranstaltungen und das Gefolge des Hl. Erzengel Michael.
Einer der vielen schönen Engel war mittels Frau Felizitas
Samtleben Spleiß aus Stadtbergen aus dem fernen Nairobi
nach Litvínov gereist, von den kenianischen Kindern nach
deren Vorstellung gemacht, um die hiesigen Engel zu
unterstützen. Weil sie den europäischen Begriff Erzengel
nicht kannten, benutzten sie als Vorlage ihre Vorstellung
eines Kriegers und Helden, der einen Drachen besiegt. Und
somit entstand aus Papiermasse und Draht ein bunt bemalter
afrikanischer Krieger, der dank seiner Kraft und seines Mutes
ein buntes Ungeheuer unschädlich machte. Dank seines
tugendhaften Mutes, seines Ehrgefühls und seiner
zuvorkommenden Hilfe behütet der Held alle Bedrohten. Er
drückt auch den Wunsch nach eigenem Denken und freiem
Handeln aus.

Novinové články
2008
Zeitungsartikel

Středověké slavnosti v Brie-Comte-Robert
2.10. – 5.10. 2008
Mittelalterfest in Brie-Comte-Robert
Každoročně na přelomu září a října probíhá v Brie-Comte-Robert středověká slavnost. Je to velkolepá
podívaná a hlavně velkolepá zábava pro spoustu obyvatel, radních, zastupitelů, řemeslníků a obchodníků.
Všichni se dlouho dopředu připravují a tráví pak společně celý víkend v historických krojích, často
vlastnoručně navržených a vyrobených, v ulicích historického centra.
Právě o prvním říjnovém víkendu letošního roku se partnerský spolek zúčastnil přátelského setkání
partnerských měst v Brie. Užili jsme si nejen středověkých slavností. Měli jsme možnost zavítat i do Paříže,
zažili jsme společenský večer v tradičním varietním zařízení s dávnou historií na řece Marne.
Za vrchol našeho pobytu lze považovat celodenní výlet do Auvers-sur-Oise, městečka na venkově nedaleko
Paříže, městečka, které se může chlubit tím, že v něm žil a svá díla namalovat jeden z francouzských
impresionistů Vincent van Gogh.
Při procházce nápaditě instalovanou a virtuálním programem doplněnou výstavou jsme znovu prožívali to, co
kdysi vídali Monet, Manet, Sisley, Lautreck, Gaugin a další nezapomenutelní novátoři malířského umění 19.
století. Odpoledne jsme si ještě přidali dezert v podobě procházky naučnou stezkou po místech, která van
Gogh v Auvers namaloval. Opravdu bylo na co se dívat!
Nevšední zážitek nás čekal ještě v neděli těsně před odjezdem domů. To když nás naši hostitelé, u nichž jsme
po celou dobu bydleli, (a starali se, jako bychom odjakživa patřili k nim domů) zavedli na tržiště na náměstí.
Trh se tam koná pravidelně každé úterý, pátek a neděli, vždy celé dopoledne a zabere vždy celé náměstí a
přilehlé ulice.

Alljährlich Ende September/ Anfang Oktober findet in Brie-Comte-Robert ein Mittelalterfest statt. Es ist ein
prächtiger Anblick und vor allem großartige Unterhaltung für die Einwohner, den Gemeinderat, Vertreter,
Handwerker und Geschäftsleute. Alle bereiten sich lange im Voraus darauf vor und dann verbringen sie
gemeinsam ein ganzes Wochenende in historischen Kostümen, oft selbst entworfen und hergestellt, in den
Straßen des historischen Zentrums.
Eben am ersten Oktoberwochenende nahm der Partnerschaftsverein an einem Freundschaftstreffen der
Partnerstadt Brie teil. Wir nutzten nicht nur das Mittelalterfest. Wir hatten auch die Möglichkeit, nach Paris zu
fahren und wir verlebten einen geselligen Abend in einem traditionellen Varieté Theater mit der Geschichte
des Flusses Marne.
Als Höhepunkt unseres Aufenthaltes machten wir einen Ganztagsausflug nach Auvers-sur-Oise, einem
Städtchen auf dem Land nicht weit von Paris. Einem Städtchen, das sich damit rühmen kann, dass dort der
französische Impressionist Vincent van Gogh lebte und arbeitete.
Beim Spaziergang durch die Sonderausstellung bewunderten wir die Werke von Monet, Manet, Sisley,
Lautreck, Gaugin und weiterer unvergesslicher Maler des 19. Jahrhunderts. Nachmittags bekamen wir ein
„Dessert“ in Form eines lehrreichen Spaziergangs an Orte, wo van Gogh in Auvers gemalt hat. Es war
wirklich unglaublich, dies zu sehen!
Am Sonntag kurz vor der Abfahrt erwartete uns noch ein ungewöhnliches Erlebnis. Unsere Gastgeber, bei
denen wir die ganze Zeit gelebt hatten, führten uns auf den Marktplatz. Der Markt findet jeden Dienstag,
Freitag und Sonntag statt, immer den ganzen Vormittag und immer auf dem Marktplatz und den umliegenden
Straßen.

Zájezd do Freibergu
2008
Fahrt nach Freiberg

Soutěž „Rozkvetlé město“
2008
Wettbewerb „Blühende Stadt“

1. místo „Balkóny“: Miloslava Sošková

1. místo „Okna bytů a rodinných domů“: Itzeová

1. místo „Předzahrádky“: Hajná Otýlie

Světového dne turistických v Moldavě
21.2.2009
Weltgästeführertag in Moldava

Den Evropy na Moldavě
10.5.2009
Europatag in Moldava
10. květen jsme letos věnovali evropskému setkání na hřebenech Krušných hor. Spojili jsme zájmy sportovní,
historické i obyčejně lidské. Na Moldavu se vydali na kolech cyklisté nejrůznějšího věku, pohlaví i fyzické
kondice ze Saydy (Mortelgrund) - motoristický doprovod s přívěsem na kola jen jistil případné odpadlíky. Z
našeho spolku se akce zúčastnilo několik příznivců, kteří však vzhledem k profilu cesty raději zvolili
motoristický přesun.
V cíli jsme se setkali v horském hotelu Santén, kde nám připravili zdravé jarní hody. Po chutném a vydatném
obědě jsme si společně prohlédli zbytky archeologické rekonstrukce krušnohorské sklářské pece a dali se
poučit o historii sklářství v našem kraji i o naučné stezce, která se na hřebeni tomuto tématu věnuje.
Nato jsme se každý po svém odebrali do závěrečného cíle tohoto mezinárodního setkání - do objektu, který
byl před několika staletími jedním ze čtyř mlýnů v obci Moldava. Na první pohled se již moc nepozná, že měl
tak významnou funkci v životě obyvatel vsi. Ani vodní náhon k němu už nevede. Škoda....
Dům však hostil návštěvníky setkání, poskytl přístřeší pro seminář o minulosti, také o tom, jak žili naši
předkové, odkázaní často na horách právě jen na to, co sami našli či vypěstovali, jak se stravovali, jak se
léčili. Seminář proběhl jako úvodní součást připravovaného projektu z programu přeshraniční spolupráce Cíl3
pod názvem "Zdraví z přírody na česko-saské staré solné stezce napříč Saskem a Čechami".
Aby nezůstalo jen u teorie, ochutnali jsme při semináři i čerstvé nápoje a moučníky vyrobené z bylin a s
bylinami a zhlédli praktickou ukázku pěstování bylin ve spirále. Rozešli jsme se osvěžení a těšíme se všichni
na další setkání s podobnou i jinou tématikou.

Am 10. Mai 2009 waren wir beim Europatreffen auf dem Erzgebirgskamm. In Moldava verausgabten sich
Radfahrer unterschiedlichen Alters, Geschlechts und körperlicher Kondition aus Sayda (Mortelgrund). Aus
unserem Verein nahmen auch einige Begeisterte an der Veranstaltung teil, die jedoch angesichts des
Streckenprofils lieber den motorisierten Transport wählten.
Am Ziel haben wir uns im Berghotel Santén getroffen, wo ein gesunder Frühlingsschmaus vorbereitet war.
Nach dem ausgiebigen Mittagessen sahen wir uns gemeinsam die Reste der rekonstruierten erzgebirgischen
Glasöfen an und lernten das historische Glashüttenwesen in unserer Region kennen.
Danach hat sich jeder für sich auf den Weg zum abschließenden Ziel dieses internationalen Treffens gemacht
– zu einem Gebäude, wo über einige Jahrhunderte eine von vier Mühlen des Ortes Moldava war. Auf den
ersten Blick ist nicht erkennbar, welche bedeutende Funktion sie im Leben der Bewohner hatte. Nicht einmal
Wasserantrieb gibt es. Schade…
Das Haus beherbergt jedoch einen Besuchertreff, der Platz für unseren Workshop über das Leben unserer
Vorfahren bot. Der Workshop war Bestandteil der Vorbereitung des grenzüberschreitenden Ziel3- Projektes
"Gesund Leben an der alten sächsisch-böhmischen Salzstraße".
Damit es nicht nur bei der Theorie blieb, probierten wir auch aus Kräutern zubereitete frische Getränke und
Süßspeisen und besichtigten den Anbau der Kräuter in unserer Kräuterspirale aus einem vorherigen Projekt.
Erfrischt gingen wir auseinander und wir freuen uns alle auf weitere Treffen mit ähnlichen oder anderen
Themen.

2. Krušnohorské paličkářské sympózium
18.7. – 19.7.2009
2. Erzgebirgisches Klöppelsymposium
Již 2. krušnohorské paličkářské sympozium se konalo 18. a 19. července 2009 v Nové Vsi v Horách. Jeho
hlavním tématem letos byla „Paličkovaná ozdoba hlavy a účesu“.
První den zahájila PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě přednáškou doprovázenou
zajímavou obrazovou prezentací o zaniklých krušnohorských řemeslech včetně paličkování. Abychom
ukázali, jak pokročily některé novodobé paličkářky ve svém umění, připravili jsme jako další bod programu
ve spolupráci s budoucími kadeřnicemi ze Střední odborné školy v Hamru módní přehlídku. Předváděné
modely vytvořily účastnice paličkářského kurzu, který Partnerský spolek otevřel v roce 2006. Odpoledne
následovala přednáška německé paličkářky Steffi Schmat, úřadující Annaberské paličkářské královny pro rok
2008/2009. Rozhovořila se o nových technikách paličkování nejen v našem kraji, ale v celé Evropě.Na závěr
jsme se díky prezentaci účastnic studijního zájezdu do polské Bobowe společně podívali do tohoto světově
známého centra polského paličkování.
Druhý den sympózia byl zaměřen na předvádění řemesla. V prostorách Novoveského muzea si mohl každý
sám vyzkoušet svou dovednost pod vedením zkušených odbornic, účastnice sympózia měly možnost k
výměně zkušeností, zkoušení nových vzorů a kolegiálním rozhovorům. Paličkování tu mezi návštěvníky
sledovaly i děti.
Sympózium doprovázela výstava paličkovaných výrobků účastnic z české i německé části Krušnohoří.
Výstavu doplnily předměty vyrobené v dalších kurzech, které Partnerský spolek Litvínov nabízí, jako je kurz
dřevořezby a intarzie nebo košíkářství.

2. Erzgebirgisches Klöppelsymposium
18.7. – 19.7.2009
Das bereits 2. Erzgebirgische Klöppelsymposium fand am 18. und 19. Juli 2009 in Nová Ves v Horách statt.
Das Thema lautete dieses Jahr "Klöppelspitze zur Frisur-, Kopf- Hutdekoration".
Der erste Tag wurde durch die Direktorin des Regionalmuseums in Most PhDr. Libuše Pokorná mit einem
Vortrag eröffnet, begleitet durch eine interessante Bildpräsentation über verschwundene erzgebirgische
Handwerke einschließlich dem Klöppeln. Um die Fortschritte einiger neuzeitlicher Klöpplerinnen in ihrer
Kunst zu zeigen, hatten wir als weiteren Programmpunkt eine Modenschau in Zusammenarbeit mit den
zukünftigen Friseusen der Fachschule in Hamr vorbereitet. Die vorgeführten Modelle haben die
Teilnehmerinnen des Klöppelkurses, den der Partnerschaftsverein im Jahr 2006 gegründet hatte, geschaffen.
Am Nachmittag folgte ein Vortrag der deutschen Klöpplerin Steffi Schmat, amtierende Annaberger
Klöppelkönigin für das Jahr 2008/2009. Sie sprach über neue Klöppeltechniken nicht nur in unserem Kreis,
sondern in ganz Europa. Zum Schluss schauten wir Dank der Präsentation von Teilnehmern einer
Studienreise ins polnische Bobowa gemeinsam in dieses weltweit bekannte Zentrum der polnischen
Klöppelei.
Der zweite Tag des Symposiums war der Handwerksvorführung gewidmet. In den Räumen des Museums von
Nová Ves v Horách konnte jeder selbst sein Geschick unter der Anleitung von erfahrenen Fachleuten
ausprobieren, die Teilnehmer des Symposiums hatten die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch. Auch die
Kinder unter den Besuchern verfolgten die Klöppelei.
Das Symposium wurde begleitet von einer Ausstellung mit Klöppelprodukten von Teilnehmern aus dem
tschechischen und dem deutschen Teil des Erzgebirges. Die Ausstellung wurde durch Erzeugnisse des Kurses
für Holzschnitzerei und Intarsien bzw. Korbflechten des Partnerschaftsvereins Litvínov ergänzt.

ALMANACH
PALIČKÁŘSKÉHO
SYMPÓZIA

2. Novoveské trhy
5.12.2009
2. Weihnachtsmarkt in Nová Ves v Horách
V sobotu 5.12.2009 jsme mohli již podruhé být svědky příjemného návratu pěkných předvánočních zvyků a
tradic na hřebeny našich Krušných hor. Nová Ves v Horách uspořádala společně s Partnerským spolkem
Litvínov již druhé Vánoční trhy, tentokrát spojené i s mikulášskou nadílkou pro děti v obci.
V nově naparáděném hostinci Pod lipou se svými výrobky mohly pochlubit paličkářky a perníkářky z
Partnerského spolku, floristky ze spolku přinesly nové trendy ve vánoční výzdobě, zdraví a krásu z přírody
nabídla „bylinkářka“ ze Zelené lékárny. Ani mlsné jazýčky nepřišly zkrátka – o horkou či studenou
medovinu, „svářo“ a dobroty k zakousnutí nebyla nouze.
O vánoční atmosféru se svým uměním střídavě postarali členové mužského pěveckého sboru Anton-GüntherChor ze sousedního Seiffenu, děti z Dětského domova v Hoře sv. Kateřiny a folková skupina „Pět oříšků pro
Popelku“.
Od dopoledne přicházeli návštěvníci prohlížet a kupovat výrobky anebo si sami vyzkoušet některé řemeslné
techniky a vyrobit si pro radost svůj vlastní perníček, svícen nebo adventní věnec. Odpoledne sál „Pod lipou“
doslova praskal ve švech. Bylo milé vidět pohromadě tolik mladých lidí a dětí, kteří se přišli společně pobavit
a něco nového si vyzkoušet.
Organizace celého dne se ujaly pracovnice a dobrovolnice z Partnerského spolku Litvínov, obce Nová Ves v
Horách i Dětského domova v Hoře sv. Kateřiny. Věříme, že se v budoucnu takovéto setkávání na horách
stane tradicí.

Bereits zum zweiten Mal waren wir am Samstag dem 5.12.2009 Zeugen vorweihnachtlicher Bräuche und
Traditionen des Erzgebirges. Nová Ves v Horách veranstaltete gemeinsam mit dem Partnerschaftsverein
Litvínov schon den zweiten Weihnachtsmarkt, diesmal verbunden mit einer Bescherung des Nikolaus für die
Kinder in der Gemeinde.
Im neu herausgeputzten Gastraum „Pod lipou“ konnten sich die Klöpplerinnen und Pfefferkuchenbäckerinnen
aus dem Partnerschaftsverein mit ihren Produkten rühmen, die Floristinnen aus dem Verein brachten neue
Trends in den Weihnachtsschmuck, Gesundheit und Schönheit aus der Natur boten „Kräuterfrauen“ in der
Grünen Apotheke an. Auch Schleckermäuler kamen durch zahlreiche Leckereien nicht zu kurz.
In Weihnachtsstimmung versetzten uns abwechselnd die Männer des Anton-Günther-Chor aus dem
benachbarten Seiffen, Kinder aus dem Kinderheim in Hora sv. Kateřiny und die Musikgruppe „Pět oříšků pro
Popelku“.
Seit dem Vormittag kamen Gäste. Sie konnten Produkte kaufen, Handwerkstechniken ausprobieren und
Lebkuchen, Kerzenständer oder Adventskränze fertigen. Am Nachmittag platzte der Saal „Pod lipou“
buchstäblich aus allen Nähten. Es war erfreulich, so viele junge Menschen und Kinder zusammen zu sehen,
die sich gemeinsam unterhielten oder etwas neues probierten.
Die Organisation des Tages übernahmen die Mitarbeiterinnen und Freiwillige aus dem Partnerschaftsverein
Litvínov, die Gemeinde Nová Ves v Horách und das Kinderheim in Hora sv. Kateřiny. Wir hoffen, dass
solche Treffen in Zukunft zur Tradition werden.

Soutěž „Rozkvetlé město“
2009
Wettbewerb „Blühende Stadt“

1. místo „Balkóny“: Svobodová

1. místo „Okna rodinných a bytových domů“:
Komenského 41

1. místo „Předzahrádky“: Hajná Otýlie

„Zdraví z přírody na česko-saské staré solné stezce“

„Gesund Leben an der alten sächsisch-böhmischen Salzstraße“
Im Zeitraum vom 1.5.2009 bis 30.4.2010 entstand in diesem zweiten Ziel3 – Projekt über die Alte
Salzstraße eine zweisprachige Homepage unter www.kraeutervielfalt.de sowie ein zweisprachiges
Buch über die teilnehmenden Kräuterfrauen und ihre Tipps. Ziel war die Entwicklung von
Partnerschaften und Kooperationen durch gemeinsame Veranstaltungen.
Wir veranstalteten Workshops und mehrtägige Workcamps zum Erfahrungsaustausch zu den drei
Themen „Kräuter in Garten und Küche“, „Kräuter für Gesundheit und Schönheit“ und „Kräuter für
die Sinne als Duft und Dekoration“. Das Ergebnis aus diesen Veranstaltungen wurde in Form eines
Buches veröffentlicht, die Portraits über die Kräuterfrauen befinden sich auch auf der Homepage.

