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Rok 2016 byl pro nás velmi úspěšný, především co se týče realizovaných akcí a dokončení parku na střeše
obchodního domu Billa na Osadě. Uspěli jsme v dotačním programu ERA pomáhá regionům. Díky
tomuto projektu jsme tedy získali dostatek financí na to, abychom mohli park upravit na místo, kde
budou obyvatelé Litvínova, a nejen oni, trávit svůj volný čas.
Velmi nás těší fakt, že se daří pomocí našich akcí zapojovat obyvatele Litvínova.
Lidé s námi komunikují také prostřednictvím našeho profilu na Facebooku. Velmi populární jsou
především příspěvky s architektonickými soutěžemi. Naši fanoušci se vyjadřují k tomu, jakým způsobem
by mělo být zvelebeno nejen naše město, ale i bezprostřední okolí. Všímáme si také toho, jak k
veřejnému prostoru přistupují ostatní města v Čechách a hledáme inspiraci pro to, co by se dalo zlepšit
v Litvínově.
Facebook je pro nás stále primární platformou. Náš profil má více než 1 300 fanoušků, přičemž polovina
je aktivních a na našem profilu s námi komunikuje, lajkuje fotky, píše zprávy.
I v loňském roce jsme se podíleli na akcích ve spolupráci s dalšími spolky a organizacemi. Byli jsme
přítomni na akci Osadnické slavnosti, kterou již druhým rokem pořádá spolek Osadníci Litvínov.
V příštím roce chystáme pro obyvatele Litvínova další zajímavé akce. Rádi bychom zorganizovali akci
„Jídlo pro potřebné“, kdy bychom rádi udělali dobrý skutek a darovali jídlo těm, kteří to potřebují. Do
akce chceme také zapojit veřejnost. Mezi další patří především akce související s úpravou a údržbou
parku na Bille. Chytáme také například čtení u knihobudky, kde nebude chybět občerstvení a
doprovodný program. Pokračovat budeme i v promítání dokumentů v klubu Ponorka.

REALIZOVANÉ AKCE
➢ Zhubni kilo za 2 dny
Vtipnou formu jsme se snažili obyvatele Litvínova přimět k tomu, aby se i oni podíleli na Citadela parku
a přispěli nám na náš projekt 100 Kč. K tou, abychom dotaci získali, byla totiž nutná finanční podpora
obyvatel. Povedlo se ukázat, že i v Litvínově se najde dost lidí, kterým není lhostejné, jaké naše město
je a bude. Kteří neváhali a přispěli každý svým dílem a často opakovaně. Tu finančním příspěvkem, tu
neúnavnou podporou, sdílením - a často obojím.
Díky všem se podařilo shromáždit téměř 33 000 Kč. A jak vypadala naše výzva? Tady je krátké video.

➢ Výstava fotografií zlikvidovaných kostelů v okrese Most
Výstava se konala do září roku 2016 v litvínovském zámku. Na této výstavě jsme se spolupodíleli.
Nápad přivézt výstavu do Litvínova dostal člen spolku MY Litvínov Petr Globočník. Více informací zde

➢ Výzva k vyhlášení transparentní architektonické soutěže při realizaci nové plavecké haly na
Koldomě a mostu přes Mezibořskou ulici
Společně s ostatními spolky - Klub přátel historie Litvínovska, Osadníci Litvínov jsme oslovili zastupitele
města Litvínov s výzvou o vyhlášení transparentních architektonických soutěží výše zmíněných staveb.
Bohužel v případě plavecké haly jsme nebyli úspěšní. Zastupitelé ale rozhodli pro architektonickou
soutěž u mostu přes Mezibořskou ulici.

➢ Účast na Valdštejnských slavnostech
Architektonická soutěž na most je vyhlášena, proto jsme přišli s nápadem to architektům usnadnit a
nechat děti navrhnout, jak by měl budoucí most vypadat. Zapojit se mohli všichni. Účast byla hojná,
obrázky jsme předali zastupitelům.

➢ Práce na Citadela parku
Historicky první výkop se konal 18. 6. 2016. Za dobré nálady jsme postavili smyslové chodníčky a
vypleli velikou část zarostlé dlažby, zasadili jsme kytičky, keře, stromky. Nechybělo ani vydatné
občerstvení. A psali o nás i v novinách.
Pro všechny jsme pořádali brigády, zúčastnit se mohl každý. Celkem se konaly 4 brigády.
A podařilo se! Na střeše vyrostl park přesně podle našich představ! Park jsme doplnili také o ratanovou
sochu, která je vlastně dominantou celého parku. Moc nás těší všechny reakce na naší práci a hlavně
to, že park je denně využívám dětmi i dospělými.

➢ Osadnické slavnosti – Osada žije!
Společně s Osadníky Litvínov jsme se podíleli na Osadnických slavnostech. Nechyběl bohatý program,
blešák, promítání, výstava fotek. Ale tradicí se pro nás asi stává předčasně ukončený program kvůli
bouřce. Nevadí, budeme pokračovat i v dalších letech!

➢ Slavnostní otevření Citadela parku
22. října 2016 jsme za účasti veřejnosti slavnostně otevřeli náš – váš Citadela park. Účast byla hojná,
nechyběla hudba, občerstvení a dobrá nálada! Máme radost z toho, že se kousíček našeho města
proměnil v o něco lepší místo. Článek najdete zde.

➢ Česko zpívá koledy
I letos jsme si společně s Vámi zazpívali koledy.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2017
•

Turnaj v karetní hře

•

Účast na Valdštejnských slavnostech – výtvarný koutek pro děti i dospělé

•

Údržbové práce na Citadela parku

•

Loď pro pořádání pikniků v Litvínově

•

Projekce v Ponorce

•

Vytvoření pohlednic Litvínova

•

účast na Osadnických slavnostech, Polívkové olympiádě a Gulášfestu

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI
•

Pan Josef Pošta

•

Mostecký deník

•

Přátelé historie Litvínovska

•

Město Litvínov

•

Osadníci Litvínov

•

Hudební klub Ponorka

•

Oblastní muzeum Most

•

Městská knihovna Litvínov

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, co nás podporovali a podporují v naší realizaci Citadela parku. Jmenovitě děkujeme
Lence Fišerové a dětem ze základní umělecké školy, díle Zeleni Litvínov. Všichni dobrovolníci jsou pro nás
hnacím motorem., Bez Vás bychom to nezvládli!

