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Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. 

se sídlem nám. Míru 575, 436 01 Litvínov 

IČ: 254 16 464 

 

Správní rada ve složení :   

předseda:         Jiří Švejda 

členové:           Libuše Novotná Pokorná 

   Věra Lakomá 

   Michaela Prantová  

                         Pavla Salvová 

   Alena Sloupová   

 

Dozorčí rada:  Erika Sedláčková – předs.  Zaměstnanci PSL:  

  Bc. Marek Moudrý     ředitelka  : PhDr. Marie Svačinová 

  Jan Šulc     asistentka: Bc. Jana Pašková                     

                                                                                                                

                   

Ad 1 Úvod 

Hlavní úkol a poslání Partnerského spolku Litvínov, o.p.s. se nemění. Je jím zajišťování a 

pěstování přeshraničních kontaktů a spolupráce se zahraničím pro město Litvínov, jeho 

občany a instituce. Přispívat k propagaci města v regionu i za hranicemi, osvětou, 

vzděláváním, příkladem přispívat ke všeobecnému porozumění.  

Nejvýznamnější cílovou skupinou pro to jsou občané a zájmové instituce a městské 

samosprávy.   Osobní kontakty s jejich protějšky za hranicemi (Německo, Francie) jsou pak 

nejúčinnější formou na cestě k naplnění cílů - vzájemného poznávání a sbližování.  

 

Těžištěm naší práce zůstává rozvíjení a prohlubování spolupráce s partnerskými městy 

Olbernhau a Brie Comte Robert.  

 

Nadále spolupracujeme s horskými obcemi Nová Ves v Horách, Brandov a sdruženími 

v lokalitě Lesná. V tomto roce jsme navázali spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří, 

o.p.s. 

 

 

Ad 2. Hlavní oblasti činnosti - partneři  

 

Partneři v zahraničí 

V roce 2015 se jako v ostatních letech naše činnost zaměřila nadále na spolupráci 

s partnerským městem Olbernhau. Zejména šlo o navázání spolupráce s nově vzniklým 

Infocentrem v Olbernhau, které má vedle Partnerschaftsvereinu Olbernhau za úkol turistickou 
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a přeshraniční spolupráci a propagaci města. Tradičně velmi dobrá je spolupráce se samotným 

Městem Olbernhau, kde se oboustranně využívá jazykových kompetencí spolku při různých 

jednáních a ukazuje ses tále, jak důležité jsou osobní kontakty a dobrá jazyková komunikace 

  

Tradičně spolupracujeme se vzdělávacím zařízením Volkshochschule Olbernhau. Společně 

již řadu let pořádáme jazykové kurzy v tzv. „Tandemu“, kde se při společných hodinách čeští 

a němečtí účastníci vzájemně podporují ve zdokonalování svého cílového jazyka.  

PSL zprostředkovával kontakty VHS-Olbernhau s institucemi na území ČR a díky dostatečné 

jazykové kompetenci usnadňuje komunikaci překlady a tlumočením do češtiny, využíval sám 

ale také odborných, zejména jazykových kompetencí pro svoje účely při překladech, 

tlumočení, zajišťování kontaktů na německé straně.  

 

Příležitostné kontakty se Stadtbergenem v Bavorsku se rozvíjejí nadále na úrovni 

přátelských návštěv. V roce 2015 navštívila malá delegace vedená starostkou města Litvínova 

pí Kamilou Bláhovou Stadtbergen na pozvání tamního starosty P. Metze při příležitosti 

městských slavností.   

 

Mezinárodní spolek „Alte Salzstraße Halle – Prag, e.V.“ (Stará solná stezka Halle – 

Praha), založený 2010 v Halle / Saale se zdárně vyvíjí a pracuje na propagaci a možnostech 

turistického využití této zajímavé turistické trasy, v jejíž blízkosti i Litvínov a Olbernhau leží 

a mají historické oprávnění stát se zajímavými zastávkami na trase a získat tak vyšší 

turistickou přitažlivost.  

V roce 2015 se PSL jako člen spolku Alte Salzstraße spolu s Destinační agenturou Dolní 

Poohří podílel na zajištění první velké mezinárodní akce Solné stezky – jízdy solného 

dostavníku dopravujícího sůl z Halle / Saale do Prahy. Trasa historického dostavníku 

taženého koňmi vedla ze Saského Lößnitz přes Zschopau, Lesnou v Krušných horách, Jirkov, 

Chomutov, Kadaň, Louny, Slaný do Prahy, kde za účasti starosty MČ Prahy 1 probíhalo 

předvádění výroby soli z hallské solanky odpařováním na historické pánvi.  Tato akce byla 

velmi oceněna právě starostou MČ Prahy 1 jako významný příspěvek ke kulturnímu 

programu v historické části Prahy. Partnerský spolek s DA Dolní Poohří zajišťoval celou 

českou část trasy, tj. ubytování, stravování, program v jednotlivých zastávkách apod. 

 

Partneři v ČR 

Na české straně PSL úzce spolupracuje zejména s kanceláří úřadu Města Litvínov, které naši 

práci podporuje a našich služeb využívá.  Spolupráce s Městem Litvínov se v r. 2015 

prohloubila, zejména s kanceláří starosty, resp. propagací města. Přispěla k tomu realizace 

dlouho připravovaného záměru přemístit sídlo PSL do zámku Valdštejnů.  K tomu došlo od 1. 

března 2015, a tak se přímé kontakty s pracovníky města staly samozřejmostí a spolek se 

v rámci naplňování dohody s městem podílí i na vytváření náplně činnosti zámku. 

 

V průběhu roku 2015 jsme se jako každoročně podíleli na propagaci městských akcí a 

distribuci městských propagačních materiálů, které jsme překládali, za hranicemi.  

 

Ústředním bodem naší spolupráce v roce 2015 byla realizace projektu 300. výročí založení 

hraběcí valdštejnské manufaktury na výrobu sukna v Horním Litvínově, který probíhal 

ve druhé polovině roku 2015 a vyvrcholil uspořádáním výstavy k této události. 
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Po konzultaci s pracovnicemi Kanceláře starosty a odboru nakládání s majetkem a rozvoje města bylo 

již v r. 2014 rozhodnuto, že se PSL bude podílet na akcích k připomenutí 300. výročí založení 

Valdštejnské manufaktury, povýšení Litvínova na městys s královskými privilegii a 200letého výročí 

postavení obelisku. 

 

K tomu proběhla dne 9. 4. 2015 společná schůzka pracovnic MÚ, PSL a litvínovských historiků, kde 

bylo dohodnuto, jak se kdo může na připomenutí těchto výročí podílet.  

Nato se PSL ujal organizování dohodnutých aktivit. 

 

- Akce finančně nenáročné, (články, přednášky) probíhaly od září (3 přednášky – po 

cca 30-50 účastnících, články v Radnici), propagace výročí o Svatomichaelských 

slavnostech 

- návrh, realizace, financování ražby mincí k výročím při Svatomichaelských 

slavnostech – tato aktivita byla veřejností velmi pozitivně přijata 

-  

Oproti původnímu plánu, aby PSL společně s Městem Litvínov realizoval projekt výstavy 

k manufaktuře v rámci přeshraničního programu Interreg V, bylo nutno strategii změnit, protože 

uvedený program v roce 2015 ještě nebyl zahájen. 

PSL se tedy rozhodl realizovat svůj záměr vlastními silami za přispění sponzorů. Podařilo se pro tento 

záměr získat Ústecký kraj a PSL obdržel na akce k oslavě 300. výročí manufaktury (městys a 

privilegia) dotaci ve výši 137 000 Kč.  

 

V úzké spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě, Okresním archivem v Mostě, Národním 

památkovým ústavem (územ. pracoviště v ÚL), stát. zámkem v Duchcově, správcem zámku 

Valdštejnů se po mnoha a mnoha hodinách usilovné práce (i dobrovolné ve volném čase) podařilo 

realizovat důstojnou výstavu, která decentně připomíná zašlou slávu, ale především obrovský 

historický a hospodářský význam hornolitvínovské manufaktury a jejího zakladatele J. J. Valdštejna.  

Vernisáž spojená s koncertem barokní hudby ve slavnostním sále zámku Valdštejnů jen podtrhla 

význam této akce. 

 

Projekt bude pokračovat ještě dalšími výročními doprovodnými akcemi a přednáškami i příštím roce 

2016. 

 

Jiná činnost 

Podle potřeby a požadavků byl PSL i v roce 2015 v kontaktu s okolními obcemi Nová Ves 

v Horách, Brandov, s Oblastním muzeem v Mostě, Oblastním muzeem v Chomutově, 

Euroregionem Krušnohoří,  spolkem Vernerův mlýn Brloh, ad. Pro ně, ale i pro jiné 

subjekty spolek nabízí služby v oblasti výuky jazyků, tlumočení, překlady, zprostředkování 

kontaktů, pomoc při jednáních, pomoc při zpracování projektů apod.  

Tyto kontakty a společně řešené úkoly ukazují, že Partnerský spolek Litvínov je považován 

(zejména v zahraničí) za nedílnou součást regionální spolupráce.  

 

 

Klub PSL 

Jako každoročně partnerský spolek nabízel a realizoval výuku cizích jazyků – francouzštiny a 

němčiny, klubová setkání, kurzy paličkování.   
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Ad 3  Projekty EU 

 

V roce 2015 připravil PSL náměty na projekty v rámci Programu příhraniční spolupráce, 

avšak program byl vyhlášen až ve druhé polovině roku, resp. projekty mohly být realizovány 

až v závěru roku,  spolek se tedy soustředil na projekt manufaktury, který realizoval s 

finanční podporou Ústeckého kraje.  

 

 

Ad 4  Přehled nejdůležitějších aktivit 

 

Leden – březen 2015    
Pracovnice partnerského spolku se v prvních třech měsících tohoto roku zabývaly 

zejména stěhováním do nového sídla – ať již ukončováním činnosti v sídle starém – 

úprava do původního stavu, stěhování, úklid, administrativní záležitosti apod., tak 

úpravou prostor v sídle novém v zámku Valdštejnů.  

 

Pravidelná činnost, jako kurzy a schůzky s partnery, tlumočení, překlady pro občany i 

partnery, právní poradny, návštěvy zahraničních partnerů atd. probíhala bez přerušení.  

 

4. 3. 2015 Zasedání správní a dozorčí rady 

 

26. 3. 2015 Závěrečná konference k projektu „Dvě země – jeden region“ – Lesná (účast a 

tlumočení) 

 

28. 3. 2015  Slavnostní zahájení činnosti spolku v novém sídle – v zámku Valdštejnů.  

                    Shromáždění se zúčastnilo cca 50 občanů – členů klubu PSL, ale i veřejnosti. Na  

                      programu shromáždění bylo mimo jiné shrnutí činnosti za uplynulé roky a výhled do    

                   tohoto roku. 

 

pravidelné akce, korespondence 

 

 

Duben - květen 2015 

 

5. 4. 2015 Velikonoce ve mlýně – návštěva u partnenů  v Brloze 

6. 4. 2015 Velikonoce na Lesné  

7. 4. 2015 Pekárna Moldava – Velikonoce 

9. 4. 2015 společná schůzka pracovnic MÚ, PSL a litvínovských historiků – téma náplň zámku, 

litvínovská výročí, 300 let hraběcí manufaktury – příprava projektu 

 

18. 4. 2015 Účast na akci Destinační agentury Dolní Poohří – Křest pramenů Ohře v německých 

Smrčinách 

 

27. 4. 2015 Jednání starostů horských obcí – ČR – SRN 

 

29. 4. 2015 Návštěva spisovatele Laurenta Guilleta – zajištění pobytu a programu 

 

30. 4. 2015 Konference k dot. programům - Praha 

 

příprava „Solné jízdy“ – projekt Stará solná stezka 

pravidelné akce, korespondence 
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1. 5. 2015 Valdštejnské slavnosti – PSL Den otevřených dveří – hosté ze SRN 

 

12. 5. 2015 Výlete „Tandem“ – česko-něm. skupina exkurze do zámku Jezeří 

 

14. – 17. 5. 2015  Na pozvání spřáteleného partnerského spolku a starosty Stadtbergenu jsme navštívili  

s malou delegací v čele se starostkou města pí Bláhovou Stadtbergen a zúčastnili se 

v rámci tamních městských slavností partnerského setkání všech měst a spolků 

(Stadtbergen, Olbernhau, Brie-Comte-Robert, Bagnolo Mella a Litvínov)  

 

23.5.215  Návštěva Oederan – Park miniatur a tkalcovské muzeum 

 

příprava „Solné jízdy“ – projekt Stará solná stezka 

pravidelné akce, korespondence 

 

Červen - červenec – srpen 2015     

 

15. 6. 2015 Jednání starostů horských obcí – ČR – SRN 

16. 6. 2015 Konference SAB – k zahájení nového dotačního programu příhraniční spolupráce 

2014 – 2020 - Chomutov 

20. 6. 2015 Setkání českoněmecké skupiny na akci DA Dolní Poohří  Slavností Ohře v Kadani 

 

příprava „Solné jízdy“ – projekt Stará solná stezka 

pravidelné akce, korespondence 

 

27. 6. 2015 Den Ohře v Kadani – účast česko-německé skupiny,  spolupořadatelství PSL – příjezd 

solného povozu v rámci projektu spolku Alte Salzstraße Halle – Prag.  

 

4. 7. 2015 Zájezd do Prahy při příležitosti jízdy koňského spřežení se solným povozem z Halle 

do Prahy, kterou spolek také od začátku až do konce spolu s DA Dol. Poohří 

organizoval (administrativa, povolení, propagace, překlady, tlumočení, účast) – akce 

měla velký úspěch ve všech městech, kudy povoz projížděl – zejména oceněn byl 

starostou Prahy 1) 

 

10. 8. 2015 Lesná – tlumočení jednání 

14. 8. 2015 Lesná – tlumočení jednání 

17. 8. 2015 Jednání starostů horských obcí – ČR – SRN 

18. 8. 2015 Jednání představenstva mezinár. spolku Alte Salzstraße Halle – Prag – v Halle/Saale 

 

pravidelné akce, korespondence, dovolené 

 

Září – říjen 2015 

   

příprava projektu „300. let hraběcí manufakturay“ - průběžně 

 

28. 9. 2015 Svatomichaelské slavnosti – ražba mincí k 300. výročí hraběcí manufaktury, povýšení  

na městys a právo výročního trhu – jablonecká historická mincovna – akce se 

zúčastnilo několik tisíc lidí, také hosté z partnerského Olbernhau 

 

6. 10. 2015 jednání s něm. spisovateli von Hanxleden – vydání česko-něm. publikace „rozděleni  

dějinami-spojeni vzpomínkami“ – vydavatel Antikomplex – PSL zprostředkoval 

jednání, tlumočení, překlady, organizaci křtu knihy, distribuci 
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6. 10. 2015 jednání k projektu 300 let Manufaktury 

 

6. 10. 2015 návštěva fr. spisovatele L. Guilleta – jednání na radnici – tlumočení, org. programu 

návštěvy 

 

15. 11. 2015 spontánní akce solidarity na litvínovském hřbitově, kde se z podnětu pana L. Guilleta 

sešli litvínovští představitelé a zástupci některých organizací vč. PSL, aby projevili 

účast s francouzským lidem po teroristickém útoku v Paříži.  

- PSL pak zajistil koncipování a překlad kondolenčního dopisu, který byl zaslán 

jménem starostů a PSL Velvyslanectví Fr. v Praze, L. Guilletovi a jeho 

spoluobčanům a také starostovi Brie-Comte-Robert. 

 

20. 10. 2015  Akce 300 let manufaktury – přednáška – Bc. Marek moudrý – Historie Krušných hor – 

vývoj česko-německých vztahů 

21. 10. 2015 Muzeum Most – jednání projektových partnerů – Program přeshran. spolupráce  - 

záchrana památek 

   

příprava projektu „300. let hraběcí manufakturay“ - průběžně 

 

  pravidelné akce, korespondence 

 

Listopad – prosinec 2015 

 

10. 10. 2015 jednání Lesná – Město Olbernhau – tlumočení, zprostředkování 

10. 10. 2015 Akce 300 let manufaktury – přednáška – Ing. Manfred Hellmich – Litvínovská hraběcí 

manufaktura na výrobu sukna 

18. 11. 2015 Křest knihy „Rozděleni dějinami-spojeni vzpomínkami“ – autorů  H. Spieker a B. a R. 

von Hanxleden, - vydavatel Antikomplex, ve spolupráci s Oblastním muzeem 

v Teplicích – konalo se v muzeu v Teplicích – účast 60 čtenářů  

24. 11. 2015 jednání starostů Litvínova, Olbernhau 

28. 11. 2015 setkání partnerských měst  měst a spolků v Olbernhau, kde jsme se v čele se starostkou 

města zúčastnili slavnostního aktu k 25. výročí partnerství mezi městy Olbernhau a 

Stadtbergen a pak tradičního zahájení vánočních trhů v Olbernhau. 

 

příprava projektu „300. let hraběcí manufakturay“ - průběžně 

 

pravidelné akce, korespondence 

 

1.12. 2015 Vernisáž k výročí 300 let hraběcí manufaktury na výrobu sukna v Horním Litvínově 

Vernisáž zahájena koncertem žáků a učitelů ZUŠ Litvínov, účast cca 150 návštěvníků, 

hosté z partnerského Olbernhau 

 

8. 12. 2015 Akce 300 let manufaktury – přednáška – Mgr. Jiří Šlajsna – Manufaktury 18. století 

 

10. 12. 2015 jednání s DA Krušné hory a zást. Ústeckého kraje – o spolupráci a projektech 

 

16. 12. 2015 jednání – Stadtwerke Olbernhau 

 

16.12. 2015 Zasedání správní a dozorčí rady, výroční schůze Klubu 


