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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 

 

Název nejvyššího orgánu: 

Členská schůze 

Účel spolku 



3 
 

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 

V roce 2018 jsme se zaměřili zejména na to, jak se architektonicky bude dále naše město vyvíjet. 

Proto jsme především hledali inspiraci na různých akce v dalších městech České republiky, o 

těchto akcích jsme občany Litvínova na našem FB profilu informovali. Mimo jiné jsme 

upozorňovali na vydařená architektonická řešení veřejných prostranství v jiných městech, nebo 

například na to, jak bojují města s reklamním smogem. Také jsme se zaměřili na nové stavby a 

projekty, které budou v Litvínově vznikat. 

- nová smuteční síň (informace) 

- Národní technické muzeum – Litomyšl: Hlavní město české architektury (pozvánka) 

- Kam směřuje naše město? Beseda o architektuře; Hrob 

- Inspirace architekturou z Humpolce 

- Hlasování pro stavbu století (Koldům) 

- Veřejná diskuse k Projektu regenerace sídliště Koldům 

- Inspirace z Poličky – obnova parku u rybníka,.. 

Mimo větší akce (viz. níže) nepravidelně probíhalo setkání hráčů karetní hry Magic The Gathering 

 

Stavba kotviště pro litvínovskou šalupu 

5.5. 2018 – veřejná akce, kde mohl každý přiložit ruku k dílu 

 

Dětský den v Janově 

2.6. 2018 – oslava dne všech dětí. Soutěžili jsme, smáli jsme se, kreslili,.. 

 

Ukotvení šalupy 

16.6. 2018 – k břehům Litvínova doplula dlouhá loď, kterou je potřeba ukotvit. Veřejná akce. 

 

Montování podpalubí 

11.8. 2018 – zatloukli jsme pár hřebíků do šalupy. 

 

Chudeřínský kotlík 

1.9. 2018 – moc rádi jsme se zúčastnili této pravidelné akce v Chudeřínském parku. 
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Spolupráce s ostatními subjekty  

Pan Josef Pošta  

Mostecký deník  

Přátelé historie Litvínovska  

Město Litvínov  

Osadníci Litvínov  

Hudební klub Ponorka 

Moře klidu 

Čajovna Sámsará 

Etnologický ústav A.V. ČR 

 

 

3. VOLBA PŘEDSEDY SPOLKU 

Předsedou spolku byl na výroční schůzi opětovně zvolen Petr Globočník 


