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PŘEDSTAVENÍ SPOLKU

Jsme skupina Litvínováků, kterým není lhostejný osud našeho města. Nechceme jen nadávat u piva, jak se nám 
naše město rozpadá pod rukama a nic se zde neděje, ale chceme jej sami aktivně měnit k lepšímu a rádi 
přivítáme další stejně smýšlející.

Chceme měnit Litvínov tak ,aby se nám v něm lépe žilo. 



O NÁS…

Co se týče komunikace s veřejností, funguje náš spolek především na Facebooku. 
Snažíme se obyvatele Litvínova (a nejen jeho) více začlenit do dění ve městě. Facebook se 
osvědčil jako jeden z nejlepších komunikačních nástrojů. Na naši FB stránku přinášíme 
nové informace o tom, co se ve městě děje, snažíme se lidi aktivně zapojit. Velmi 
oblíbené jsou litvínovské hádanky, kdy naši fanoušci a fanynky hádají, kde se daný objekt 
z fotky nachází. Fanouškům představujeme literaturu, která o Litvínovsku vyšla, snažíme 
se najít všechny pohlednice, které s Litvínovem souvisí. 
Naším prvním úsilím byla záchrana litvínovské polikliniky. Na poliklinice jsme začátkem 
roku 2014 uskutečnili fotografický workshop, abychom zmapovali stav budovy. Prozatím 
stále neúspěšně vyjednáváme s městem Litvínov o pronájmu této budovy. Rádi bychom 
dosáhli toho, aby byla poliklinika zachráněna, například sloužila jako kulturní centrum.
Spolupracujeme s dalšími spolky a sdruženími, které mají podobné úsilí jako MY 
Litvínov. Mezi ně patří  Přátelé historie Litvínovska a Osadníci Litvínov. Rádi bychom s 
těmito subjekty spolupracovali i v budoucnu, společně pořádali kulturně-vzdělávací akce 
a celkově podpořili rozvoj Litvínova.



REALIZOVANÉ AKCE

Pátrání po hlavě sochy hokejistů 

Ztracená hlava se našla 10.1. 2014. 
Ulomená část předmětné sochy je uložena v areálu 
TS a s autorem bude dle možnosti jednáno o případné opravě
díla při zachování autorských práv.
Tímto bylo pátrání ukončeno a hlava je již na svém místě.

Fotografický workshop v budově bývalé polikliniky

Odkaz na článek v Mosteckém deníku: 
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/nadsenci-chteji-menit-litvinov-prvnim-bodem-zajmu-je-byvala-poliklinika-20140128.html

Záměrem bylo poukázat na velmi špatný stav budovy
Workshopu se zúčastnili členové spolku a také fotografové Ibra Ibrahimovič a Miloš Žihla
Výstava zatím nebyla uspořádána

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/nadsenci-chteji-menit-litvinov-prvnim-bodem-zajmu-je-byvala-poliklinika-20140128.html


Obnova Brožíkovy studánky

Začátkem dubna jsme se pustili do opravy Brožíkovy studánky, tu jsme kompletně vyčistili 
i od náletových dřevin
Vytvořili jsme novou hráz a obnovili nápis na pomníčku. 

Prvomájový streetart 

Pokus o oživení veřejného prostoru města při Valdštejnských slavnostech. 
No, řekněme si na rovinu, že vydržel cca. 10 minut do příjezdu pohotovostní hlídky MP.



Ukliďme Česko

Naše sdružení se zúčastnilo i této akce. V počtu osmi lidí jsme uklidili skládku 
pod Koldumem. 
Nakonec jsme naplnili a do kopce vytahali kolem čtyřiceti pytlů a pár dalších kousků
typu zánovní pneumatika či retro linoleum

Knihobudka

I my v Litvínově bychom rádi měli svojí knihobudku. Pro tento záměr nám
poslouží bývalá pokladna na Loučkách. Na její přestavbě na knihobudku se intenzivně
pracuje od listopadu. Rádi bychom knihobudku otevřeli veřejnosti v létě 2015.
Odkaz na článek v Mosteckém deníku: 
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/pujcit-si-kdykoli-vratit-kdykoli-nic-neplatit-litvinov-bude-mit-knihobudku-20141.html

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/pujcit-si-kdykoli-vratit-kdykoli-nic-neplatit-litvinov-bude-mit-knihobudku-20141.html
výroční zpráva.pptx


Procházka na Jeřabinu

Pro všechny příznivce spolku My Litvínov jsme uspořádali společnou procházku na Jeřabinu.
Předposlední den v roce 2014 byl sice pěkně mrazivý, i přesto se procházky zúčastnilo 9 lidí.
Už teď se těšíme na další 

Maraton psaní dopisů Amnesty interantional

Spolek My Litvínov podporoval a vyzýval k účasti na této akci. 
V čajovně Samsára mohli Litvínované podpořit svým dopisem oběti porušování
lidských práv.
V Litvínově bylo napsáno celkem 77 dopisů, které poputují na vlády a instituce rozhodující 
o osudu neprávem odsouzených lidí.



Plán akcí na rok 2015

Dokončení knihobudky

Promítání dokumentárních filmů pro veřejnost

Pořádání sousedských slavností typu „Zažít město jinak“

Účast na akci „Ukliďme Česko“



Spolupráce s ostatními subjekty

Pan Josef Pošta

Mostecký deník

Přátelé historie Litvínovska

Město Litvínov

Osadníci Litvínov

Hudební klub Ponorka


