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1. Základní údaje o společnosti
Obchodní jméno:
MY Litvínov, z. s.,

Sídlo spolku:
Mostecká 2019, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

IČO:
03004597

Forma:
Spolek

Vznik spolku
4. června 2014

Členové:
Zuzana Adámková
Tomáš Hák
Eva Šišková
Petr Globočník
Eva Šišková

Název nejvyššího orgánu:
Členská schůze
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Účel spolku
Propagace města Litvínov a okolí a podpora rozvoje všech složek obce včetně ochrany a obnovy
památek, krajiny a životního prostředí
Podpora dlouhodobého a udržitelného rozvoje Litvínova a okolí dle principu ekologického a
principu dlouhodobého zvyšování kvality života
Tematizace osobitého kulturního a sociálního dědictví této oblasti a její ochrana
Péče o památky, kulturní hodnoty a ráz industriální i volné krajiny
Propagace a prosazování principů občanské společnosti
Ochrana životního prostředí
Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním cílem sdružení
Ochrana základních lidských práv a svobod
Podpora udržitelného rozvoje společnosti, využívání šetrných zdrojů energie a efektivní nakládání
se zdroji, materiály a odpady
Podpora veřejné (hromadné) dopravy
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2. REALIZOVANÉ AKCE
Jídlo pro potřebné
Dalším rokem jsme se podíleli na organizaci akce pro potřebné, která se konala 15. ledna na
litvínovském nádraží.

Promítání v Ponorce
Kamenolom boží 28. ledna v litvínovské Ponorce. Po ukončení dokumentu byla opět hojná
diskuse
FC Roma – 18. února
Atomový soused – 18. března
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Zapojení místních do aktivního života
Upozornění na mobilní aplikaci Lepší místo

Vítání jara v Citadela Parku
29. dubna – sázeli jsme kytky. Impregnovali jsme. Uhrabávali. Doplňovali. Grilovali.

Účast na Valdštejnských slavnostech
Ani letos jsme nemohli chybět na Valdštejnských slavnostech! Připravili jsme opět nějaké
zábavné hry a malováni Pilařáku pro děti i dospělé. Účast byla hojná, z čehož máme radost.
Dozveděli jsme se prostřednictvím kreseb, jak si obyvatelé Litvínova představují využití Pilařského
rybníku, či budoucí terminál litvínovského nádraží.
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Údržba knihobudky
16. června jsme se pustili do pravidelné údržby naší knihobudky na Loučkách. Přítomností nás
potěšil i Em Rudenko. Velmi nás těší to, že se o knihobudku starají i místní obyvatelé sami a
vylepšují také okolí, instalují ptačí budky.

Výlet s MY Litvínov 15. července
Každý rok pořádáme výlety do blízkého okolí. Letos jsme se vypravili na Cínovec. Využili jsme
vláčku Moldaváčku do Dubí, odkud jsme pokračovali dál na Cínovec.
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Stavba litvínovské Dalby – část 1.
Po dlouhém vyjednávání a zařizování se nám podařilo realizovat výstavbu Dalby v litvínovském
Záluží. Velký dík patří lesnímu kapitánovi Danielu Pitkovi, že dodal dřevo, kapitánce Evce za
nářadí všeho druhu, plavčíkům Matějovi a Michalovi za doplnění posádky kormidelníkům Pavlovi
a Honzovi z Moře klidu (moře v klidu) a plachtařce Ivce za ceduli. Dalba již stojí a těší se velké
oblibě. Moře klidu se přiblížilo I do Litvínova.
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Klub hraní

Novinkou letošního roku bylo založení klubu hraní, který se věnuje hraní stolních her, převážně
pak hře Magic The Gathering. Klub pořádá setkání každý měsíc, na různých místech v Litvínově.
Díky prodeji karet spolek získal finanční prostředky ve výši 3500,- Kč

Spolupráce s ostatními subjekty
Pan Josef Pošta
Mostecký deník
Přátelé historie Litvínovska
Město Litvínov
Osadníci Litvínov
Hudební klub Ponorka
Moře klidu
Čajovna Sámsára
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