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Občasník GENERACE 89, o.s. č. 1
Slovo úvodem...

Proměny Vodních valů
Deset kroků k jedné proměně

Na počátku bylo slovo. To slovo zaznělo
na schůzce občanského sdružení GENERACE 89
a znělo asi takto: „Hele, tady v časopise je článek
o jedné nadaci, která poskytuje příspěvek až 25
miliónů na úpravu parků a městské zeleně.
Nechcete do toho někdo jít?“ Byl 12. leden roku
2011, krok první.
Nadace PROMĚNY se v rámci grantového
programu Parky/Výzva 2010/2011 s podtitulem
Městský prostor (viz www.nadace-proměny.cz)
soustředí na přeměnu nevyužitých míst v živá
veřejná prostranství. Takovou rezervu jsme viděli
v prostoru parku u Smetanova domu, v jednom
z mála zelených, leč ne příliš vyhledávaných míst
uprostřed Litomyšle. V ideálním případě jej propojit
s dětským hřištěm na protějším břehu řeky Loučné.
Co dál? Zjistit majetkoprávní vztahy, krok
druhý. Žádost o nadační příspěvek může podat jen
město/obec, popřípadě nadace může být
upozorněna na možnost jejího využití a sama
oslovit město, aby se ve věci angažovalo. Výsledek:
výpisy z katastru nemovitostí. Dotčené území je
v majetku města.
Krok třetí: Ošetření lokality z hlediska zákonů
o ochraně přírody a krajiny, o lesích, vodách, státní
památkové péči, s ohledem na územní plán,
záplavovou zónu, zajištění případné dokumentace
dendrologického průzkumu, geodetického
zaměření, projektové dokumentace, architektonických studií… Jinými slovy cesta od dveří ke dveřím
napříč Městským úřadem. Vždy s přijetím.

Krok čtvrtý, zásadní: Hovory s městem
o možnosti získat zmíněný obnos pro úpravu
uvedeného prostoru. Komunikujme! My také
žijeme v Litomyšli a záleží nám na ní stejně jako
Vám! Povedlo se: 14.2.2011 schůzka s představiteli
města a příslušnými pracovníky jednotlivých
odborů, náčrt spolupráce, rozdělení úloh
a společná cesta zástupců města a občanského
sdružení do centra nadace dne 16.2.2011.
Krok pátý: Zpracování projektového záměru.
Verze 1.: pohled na věc ze strany občanského
sdružení .
Verze 2.: revidovaná verze 1. obohacená o pohledy,
zkušenosti a zpracované studie ze strany města.
Výsledek: do zájmového území je zahrnuta vedle
parku u Smetanova domu a přidruženého dětského
hřiště rovněž část ulice Vodní valy. Cílem je vytvořit
z celé oblasti klidovou a relaxační zónu jako protipól
sousedního rušného Smetanova náměstí.
Odevzdání žádosti včetně všech příloh, fotodokumentace aj. 30.4.2011.
Krok šestý: Výzkum veřejného mínění.
GENERACE 89 vypracovala a distribuovala mezi
občany města Litomyšle dotazník monitorující
návštěvnost, využití, vybavenost, problematičnost
i návrhy na zkvalitnění parku a hřiště. Celkem 166
odpovědí, 25.4. 2011.
Krok sedmý: Čekání na výsledky prvního
kola. Žádost o grant podalo celkem 52 projektů z 50
měst České republiky. 16.8.2011 se dovídáme, že
litomyšlský projekt postoupil do užšího výběru

Člověk má být hybatelem věcí... Možná je
lepší se ptát, co člověka nutí věci rozhýbat,
uvést je z klidného stavu v pohyb?
V první řadě mě napadá potřeba, jakákoliv
vnitřní a osobní potřeba každého z nás, která
musí být uspokojena. Ale občas také něco
zvnějšku, co nás k rozhýbání donutí, stimuluje,
až vyprovokuje. Klidně zcela mimoděk, jako by
nic. Nějaký stimul.
A jak s tím souvisí občasník, který držíte
právě v ruce? Vnikl právě z vnitřních potřeb
členů občanského sdružení GENERACE 89 mít
vlastní platformu pro vyjádření toho, co jako
otevřené občanské sdružení chceme, jak
smýšlíme, co děláme, jaké jsou naše plány.
K reflexi aktuální situace v Litomyšli a jejího
okolí. Ke sdělení pocitů a zkušeností, které
mají někteří členové sdružení z práce
pro město, ať už v zastupitelstvu, v komisích
nebo výborech. A pomyslný stimul, něco co
vyprovokuje k akci? Tím se koncem loňského
roku nakonec stalo nezveřejňování jména
sdružení v městském zpravodaji Lilie a také
tlak na to, aby bylo jméno sdružení zamlčeno
na tiskových konferencích města. Pro někoho
možná banální, drobné omezení, pro nás má
však zásadní rozměr.
Občasník máte tedy v ruce a co s ním
uděláte, záleží samozřejmě na Vás. Spálit,
vyhodit či roztrhat, to všechno a ještě víc se s
ním dá udělat. Pokud jste však dospěli až sem,
začali jste čtením a za to jsme rádi.
Přeji Vám příjemně strávený čas

Marek Urban
urban@generace89.cz
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HLAVNÍ TÉMA...
čtrnácti. 26.8. očekáváme návštěvu z nadace v Litomyšli, smyslem bude obhlídka uvedeného terénu.
Za PROMĚNY se jí účastní p. Kupilíková (v rámci
projektů má na starost granty, financování
a smlouvy, jednala s námi i kdysi v Praze) a p. Říhová
(v téže oblasti pečuje o rozvoj, komunikaci
a vzdělávání), za vedení města statutárové p. Kortyš
a p. Kašpar, za MÚ Litomyšl p. Dokoupil (oddělení
rozvoje odboru rozvoje a investic) a p. Drábek
(oddělení místního a silničního hospodářství),
za občanské sdružení Generace 89 M. Boštíková.
Mimoděk se dovídáme, že jsme s naším projektem
postoupili mezi prvních osm!
Krok osmý: Interní jednání mezi městem
Litomyšl a nadací PROMĚNY. Na pořadu dne je
způsob propagace nadace, udržitelnosti projektu
alespoň po dobu 20 let, spolufinancování, PLUS
jedna „technická“ připomínka: stávající projekt je
naddimenzovaný finančním možnostem, a bude
tudíž třeba jej upravit resp. zmenšit. Jednalo by se
o vypuštění větší části Vodních valů a horní části
parku u Smetanova domu, a soustředilo by se
naopak na spodní část parku, resp. úpravu břehů
Loučné jako přechod k dětskému hřišti včetně jeho
úpravy a přidružené plochy až po budovu
Pedagogické školy. Je město ochotno přistoupit
na podmínky nadace? Město na podmínky nadace
přistupuje. 5.10.2011
Krok devátý: Prezentace před správní radou.
3.11.2011 p. Dokoupil předstupuje před 14 členů
správní rady nadace PROMĚNY s prezentací
upraveného prostoru. Druhý den se dovídáme,
že správní rada nadace přijede anonymně
do Litomyšle obhlédnout zájmové území. Tento
krok prý bývá interpretován jako vítězná tečka
grantového řízení. Je vyhráno?
Krok stranou: Paralelně s tím, kdy se vytvářelo
podhoubí spolupráce mezi GENERACÍ 89, městem
a nadací, pracovalo Rodinné centrum v Litomyšli
s veřejností a radnicí na myšlence obnovy dětského
hřiště u Smetanova domu. Rodinné centrum
po mnoha dílčích jednáních s příslušnými subjekty
(firmami nabízejícími prvky dětských hřišť) vybralo
herní sestavy, které mělo město financovat. Tato
idea dobře korespondovala s programovým
prohlášením zastupitelstva, že každý rok bude
v Litomyšli opraveno jedno dětské hřiště.
Na realizaci byla vyčleněna částka cca 500.000,- Kč,
dotací ve výši 85.000,- Kč přispěl Pardubický kraj.
Krok stranou se v tomto případě jeví symbióza
přísloví „bližší košile než kabát“ a „lepší vrabec v
hrsti než holub na střeše“. V době, kdy mělo
padnout rozhodnutí o cíli grantu, byly v daném
hřišti jako výsledek výše uvedené spolupráce
osazeny čtyři nové herní prvky. Vznikla tak situace,
kdy 85 „jistých“ tisíc zde na malém „plácku“ vyzvalo
na souboj 25 „možných“ miliónů… Něco mi říká,
že město má problémy buď v komunikaci mezi
jednotlivými odbory, nebo v prioritách…
Krok desátý: Konečné rozhodnutí. Oproti

předchozím krokům, tento už není naším krokem,
nepatří nám. Nyní jsme v pasivní roli, můžeme jen
čekat, ačkoli bychom rádi něco udělali nebo aspoň
věděli: Udělají jej směrem k nám, nebo podají ruku
někomu jinému? Ale nemá cenu se ptát, z nadace
jsme se nikdy nedozvěděli ani slovo o konkurenci,
tajemnost PROMĚN s úspěchem konkuruje
legendárnímu hradu v Karpatech. Avizované dva
týdny uplynuly bez odpovědi, tak i celý měsíc. Dá se
v tom číst vítězství i prohra, obojí stejnou měrou,
ovšem dichotomie, přítomná koneckonců ve všech
předešlých fázích, vyvstává nyní ve vší tvrdosti,
hutnosti a syrovosti, v celé své nahotě… Jedinou
jistotu máme v tom, že konec této nejistoty je jistý –
oficiální termín uzavření grantového řízení je
Silvestr.
Ale už 19.12.2011 dostáváme odpověď! Srdce
buší, ruce se klepou, oči těkají hledajíc lapidární
vyjádření ANO – NE. Ale neukázněné přeskakování
slov, řádků, vět nedává kýženou odpověď, je třeba
číst systematicky. Až napodruhé se to podařilo…

účastnili, kdo se na něm podíleli, kdo nám fandil,
kdo si to přál… Převeliká…
Krok jedenáctý: Zkušenost za 25 „mega” - tak
trochu jiná proměna. Krok jedenáctý je na jiné
úrovni krokem prvním. Netuším, co přinese další
etapa, ale věřím v její dobré vyústění. Pro mne jako
jedince je určující už zkušenost stávající, získaná,
zkušenost člověka–občana. Že jsem schopen/
schopna jako řadový pěšák, potažmo skupina,
město oslovit, můžeme spolu pracovat a něčeho tak
i dosáhnout. Tato zkušenost je pro mě nová. Je to
zkušenost občanské společnosti, zkušenost živá
a žitá, která navzdory drobným obtížím (za „krok
mimo“ lze třeba považovat zmiňovaný závěr
redakční rady městského zpravodaje LILIE vynechat
GENERACI 89 u avizovaných akcí, včetně těch tímto
občanským sdružením pořádaných či jinak v nich
figurujících…) je zcela pozitivní. Nepovažuji to málo.
I kdyby Litomyšl nevyhrála, i kdyby těch 25 miliónů
putovalo do zeleně jiného města, tato zkušenost by
mi za to stála. I v tomto smyslu patří PROMĚNÁM
dík. Dík za tuto malou proměnu jednoho člověka!

„S radostí Vám oznamuji,…“
…dál nějakou chvíli nečtu…
„…že Vaše město se svou žádostí uspělo,
a s nadační podporou tak bude moci zrealizovat
předložený projektový záměr.“
...Hurááááááááááááá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Radost
převeliká. Hlasitá i tichá. Takřka nevěřícná, úžasná
až pokorná. Radost všech, kdo se celého procesu

Marcela Boštíková
bostikova@generace89.cz

www.nadace-promeny.cz
QR kód
Vyfocením QR kódu mobilním telefonem
nebo tabletem získáte za pomoci čtečky
kódů (volně přístupná aplikace) přímý
přístup na příslušné webové stránky

2

GEN

KDO JSME?
JSME?
KDO

Zrození GENERACE 89
Od jednoho kafe k občanskému sdružení
Po prázdninách roku 2009 nám (Petře
Benešové a Věře Krejčové) zavolal Dan Brýdl
s žádostí o společnou schůzku. Neřekl, o co se
jedná, a tak jsme měly několik dní prostor
pro fantazírování nad tím, o co mu jde. To, že o nás
jeví zájem jako o ženy, jsme s ohledem na fakt, že u
toho máme být obě dvě, vyloučily :-).
Důvody setkání jsme dedukovaly v rovině
pracovní, rodinné apod. Když jsme měl každý kafe
na stole a úvodní společenská konverzace byla
za námi, otevřel Dan Brýdl otázku, zda bychom
měly chuť spolu s ním založit sdružení nezávislých
kandidátů do komunálních voleb 2010. Spustil tím
velkou debatu, v níž jsme mluvili o tom, že
při pohledu na veřejné dění a to, co se odehrává
v politice, rozhodně nehýříme optimismem.
Zároveň jsme se shodli, že je dost možná na čase
přestat vyjadřovat své názory doma v obýváku a jít
s „kůží na trh“. Veřejně se přihlásit k tomu,
co chceme a svým názorem a prací přispět k rozvoji
místa, kde se svými rodinami žijeme. Třeba už
jenom proto, že chceme, aby naše děti viděly své
rodiče dělat něco pro druhé, věděly, že člověk není
obětí systémů, kterým se musí za každou cenu
podřizovat, ale že svým přístupem a odpovědností,
je-li ochoten ji nést, může svůj život ovlivňovat.
Tyto myšlenky nás tehdy propojily do trojice
potencionálních „zakladatelů“ čehosi nového.
Pak přišel 17. listopad 2009 - 20 let „poté“.
Kulaté výročí, kterému byla mediálně věnována
velká pozornost. Znovu jsme z dokumentů
o Sametové revoluci nasávali nadšení a ideály,
které jsme si tenkrát představovali a dávali je do
kontextu svých životních zkušeností, které jsme od
let studentských přece jen o ledacos obohatili. To
nás přimělo se znovu sejít a říci si: „Je fakt na čase,
aby se i naše generace, která ze sametové revoluce
výrazně profitovala (měli jsme čas procestovat kus
světa, vzdělávat se ve svobodné společnosti, najít si
práci, která nás baví...) zapojila do občanského
života. Rozhodli jsme se vstoupit do komunální
politiky v Litomyšli.

Od té chvíle jsme začali pracovat na založení
Sdružení nezávislých kandidátů pro komunální
volby 2010. Měli jsme jasno v tom, že vyvážené
vidění světa znamená brát zřetel na pohled obou
pohlaví. Kandidátku jsme proto stavěli tak, aby na ní
stejným dílem byly zastoupeny ženy i muži, což se
podařilo. Protože se naše zapojení do veřejného
života točilo kolem myšlenek sametové revoluce,
zvolili jsme z různých návrhů pojmenování našeho
Sdružení nezávislých kandidátů název „Generace
89“ (pozn. autorovi názvu Danielu Janatovi přišel
na mysl při jeho pravidelném běhání na Černé hoře
:-)). Práce na volební kampani, příprava volebního
programu, debatní schůzky i další aktivity (zejména
organizování Farmářských trhů v Litomyšli) nám
přinášely mnoho nového. Bylo to prostě prima.
Oslovilo nás, kolik lidí smýšlí podobně, je ochotno
něco dělat, dát svůj čas a energii rozvoji Litomyšle.
Přišel den „D“ a velká radost, že GENERACE 89
získala ve volbách dvě křesla v zastupitelstvu. S
dnem „D“ přišla také otázka, co dále? Většina
kandidátů se vyslovila pro pokračování práce a
uskutečňování našich myšlenek i jinými cestami než
jen skrze komunální politiku. Pro svoji další činnost
jsme zvolili platformu občanského sdružení GENERACE 89, o.s.

Dan Brýdl a Petra Benešová

Zajíčci, aneb poprvé
v akci
První akce, kdy jsme se odvážili veřejně
projevit svůj názor, byl happening proti
parkování auta pana Skřiváčka na podloubí
v únoru 2010. Chtěli jsme nějak vyjádřit svůj
nesouhlas s tím, že majitel domu na náměstí
takto pohrdá staletou tradicí, kdy byla podsíň
vždy plně průchozí a navíc kvůli tak
malichernému důvodu, jako je cena celoroční
parkovací známky. Nebylo jednoduché se
v domluvenou hodinu na místo postavit –
obzvlášť na maloměstě typu Litomyšl, kde Vás
skoro každý zná. Navíc noc před plánovanou
akcí auto z podloubí zmizelo! Ale jedině dobře.
Z protestu „proti něčemu“ se mohlo stát
v e ř e j n é p o d ě ko v á n í z a o d s t r a n ě n í
zaparkovaného automobilu. Nakonec jsme to
snad s úsměvem zvládli a dokázali sobě
(ale třeba i našim dětem a dalším
spoluobčanům), že vystoupit před veřejností
za dobrou věc není tak obtížné.

Máte-li chuť se přidat, jste velmi vítáni.

Petra Benešová
Věra Krejčová
benesova@generace89.cz krejcova@generace89.cz

Dan Brýdl

Občanské sdružení GENERACE 89
Kdo jsme

Naše cíle

GENERACE 89 je otevřené občanské sdružení.
Dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení
fyzických a právnických osob, které mají zájem se
aktivně podílet na rozvoji města Litomyšle,
přidružených obcí a okolí a dále na rozvoji
demokracie, občanské společnosti, tolerance
a vzdělanosti.



www.generace89.cz






Jak se přidat

Podpora a rozvoj komunitního, společenského
a rodinného života.
Organizace kulturních, společenských a sportovních akcí.
Podpora a organizace projektů v oblasti
vzdělávání a školství.
Podpora a organizace dobrovolnické činnosti.
Příprava a organizace ekologických projektů.





Scházíme se každé první pondělí v měsíci
od 19:30 v Čajovně v muzeu. Místa je tam dost
a všichni jste srdečně zváni.
Členem sdružení se může stát každý starší 15
let, s chutí aktivně se podílet na plnění cílů
sdružení.

Vaše dotazy a náměty uvítáme na
info@generace89.cz

www.facebook.com/Generace89
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PRÁVĚ TEĎ...

Výzva „Za podsíň krásnější”
Co proběhlo?
 Osobní setkání s obchodníky
na náměstí při předání výzvy.
 Zaslání výzvy všem zastupitelům
a Radě města
 Představení výzvy na jednání komise
pro dlouhodobý rozvoj města.
 Zvěřejnění výzvy na Facebooku
a na webových stránkách o.s.
GENERACE 89.

Ohlasy...
Zpráva ve Svitavském deníku.
Diskuze na Facebooku
a na Litomyšlském diskuzním fóru.
 Oficální podpora Patriotu.
 Podpůrná vyjádření některých
zastupitelů.




Co dál?
Společné setkání obchodníků
a zástupců samosprávy s cílem
hledat cestu řešení celé situace.
 Monitoring řešení obdobných
situací v ostatních městech
republiky.


A jak výzva vznikla...
Také jste si všimli, jak se za poslední roky
litomyšlské náměstí změnilo? Také máte občas
problém pro množství reklamních stojanů
a vystaveného zboží projít podsíní bez přerušení?
My ano a popravdě řečeno nás to štve!
Zboží před prodejnu patří, láká přece zákazníky!
„Problém“ spočívá v množství, v míře vystaveného
zboží a ve způsobu (či filozofii) prodeje. Jako jedno
z mála míst v republice disponujeme celistvým
historickým náměstím a nechceme, aby z něj bylo
tržiště. Líbí se nám podsíň čistá, otevřená
a průchozí. Chápeme upoutávky zboží, říkáme ANO
decentní nabídce a jednoznačně ANO obchodu
uvnitř obchodu.
Rozhodli jsme se, že se s tím pokusíme něco
udělat. Vyrobili jsme letáky, kde obchodníky
prosíme o omezení nabízeného zboží a
„kulturnější“ podobu své nabídky. Vyfotili jsme ty
nejkřiklavější případy a navrhli řešení (kodex
obchodníka). Leták jsme v data-podobě rozeslali
zastupitelům a předložili Komisi Rady města pro
dlouhodobý rozvoj, aby o našem záměru věděli.
A odpověď? Slova povzbuzení a podpory! Situace
v centru trápí asi víc lidí…
Ve středu 18. ledna jsme osobně obešli
obchody a provozovny na náměstí. I zde jsme se
ve většině setkali s pochopením! Výjimky se našly:
z jedné prodejny jsme byli takřka vykázáni - je prý
jen jejich věcí, jak své zboží vystavují! Obvyklejší
bylo: „Když oni (jiní obchodníci)…, tak já taky, až
oni…, tak já taky…!“, popřípadě argumenty:
„Platíme daně, pokuty, tak co…“.
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Naopak pozitivním příkladem byl návrh
jednoho vietnamského prodejce zprostředkovat
jednání s ostatními: pokud by se domluvili opravdu
všichni, dalo by se o stažení zboží z podloubí zpět do
obchodů snáze uvažovat! V nejbližších dnech nás
čeká schůzka.
Současně hledáme, jak problém řeší jiná
historická města: máme vyhlášky z Českých
Budějovic, z Jičína… „Doma“ nám oficiálně vyjádřilo
podporu občanské sdružení Patriot, podpůrné
ohlasy jsme zaznamenali na internetu, o akci psal
regionální tisk. Náměstí zůstalo beze změn. Zatím…
Před námi je příprava avizovaného kodexu a tady
vyhrazujeme prostor pro Vás - třeba máte
představu, jak tento problém ošetřit. Třeba se Vás
přímo týká a máte k tomu co říct. Nebojte se
vyjádřit! Vaše nápady, postřehy, návrhy nás těší!
Stále totiž věříme, že jako běžní lidé-občané

můžeme věci měnit. Ne všechno a hned, ale
postupně a zvolna - třeba tím, že příště nakoupíme
jen tam, kde zboží mají vystaveno vkusně
a ohleduplně.

Jakub Tmej
tmej@generace89.cz
Marcela Boštíková
bostikova@generace89.cz
Daniel Brýdl
brydl@generace89.cz
GEN
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Text petice k R35
VĚC: PETICE VE VĚCI TRASY RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R35 KOLEM MĚSTA LITOMYŠLE
PREAMBULE
Vážený pane hejtmane, vážení radní, vážení zastupitelé,
v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, my níže podepsaní, žádáme Vás, jako zvolené
představitele Pardubického kraje, o podporu v procesu rozhodování o trase vedení rychlostní komunikace
R35 kolem města Litomyšle.
Na jaře 2011 jsme se rozhodli požádat
formou petice pana hejtmana a zastupitelstvo
Pardubického kraje o potvrzení jejich
původního rozhodnutí ohledně trasování R35,
tedy vést trasu nově budované komunikace
dále od centra Litomyšle. Ačkoli mnozí z Vás se
s peticí měli možnost setkat, otiskujeme zde
celý text petice, kterou plánujeme do Pardubic
odvézt v okamžiku, kdy bude jasný termín
projednávání územního plánu Pardubického
kraje, který stanovuje výše uvedenou trasu.
Sběr podpisů začal koncem dubna
a během prvního měsíce se pod peticí objevilo
více než 1000 podpisů. Přes léto jsme poté ve
sběru podpisů sice pokračovali, ale již ne
s takovou intenzitou. I přesto máme
k dnešnímu dni více než 1900 podpisů a rádi
bychom tímto velmi poděkovali všem, kteří
svými podpisem také přispěli.
Jak bylo zmíněno výše, nyní čekáme na
zveřejnění termínu jednání zastupitelstva
Pardubického kraje, kde se bude trasování R35
v rámci schvalování územního plánu kraje
projednávat. Jakmile termín bude znám, rádi
bychom petici do Pardubic zavezli a snad se
nám podaří osobně setkat s příslušnými
představiteli Pardubického kraje, vysvětlit jim
naše postoje a pokusit se je konstruktivně
přesvědčit o našem pohledu na trasu R35.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme
za podporu!
Za petiční výbor
Daniel Brýdl, Miroslav Hájek a Petr Malota

Liberec
Litomyšl
Lipník n. B.
Video k petici na
http://www.youtube.com/watch?v=LBcuZanDv4k

Tato otázka byla projednávána po mnoho let a taktéž byla mnohokrát prezentována na stránkách sdělovacích
prostředků. Výsledkem celého procesu pak bylo schválení optimální varianty usnesením Zastupitelstva
Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006. Všeobecně známá je skutečnost, že z podnětu jednoho
vlastníka zemědělských pozemků byla část územního plánu Pardubického kraje zrušena dne 26.8.2009
rozsudkem Nejvyššího správního soudu. Důvodem zrušení nebyly faktické vady vybrané optimální varianty,
ale byla jím skutečnost, že v průběhu řízení byla dle názoru Nejvyššího správního soudu porušena formální
pravidla řízení. Jinak veškeré ostatní faktické námitky proti výběru optimální varianty Nejvyšší správní soud
shledal jako neopodstatněné.
V současné době je tedy třeba na úrovni Pardubického kraje bezodkladně znovu projednat a rozhodnout
výběr optimální varianty. Jakkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o pouhou formalitu, neboť o optimální
variantě již jednou rozhodnuto bylo a optimální varianta se samozřejmě s takto krátkým časovým odstupem
změnit nemůže, našli se jednotlivci či skupinka jednotlivců, kteří se snaží využít příležitosti zrušení části
územního plánu ve snaze prosadit své vlastní individuální zájmy, naprosto protichůdné k zájmům drtivé
většiny obyvatel města Litomyšle.
Tyto snahy vnímáme se značným znepokojením. My, občané města Litomyšl a okolních obcí, totiž
očekáváme, že vybraná optimální varianta bude potvrzena, avšak bez procesních chyb, které v původním
rozhodnutí Nejvyšší správní soud nalezl.
Původně vybraná optimální varianta je skutečně „optimální“ v tom smyslu, že na straně jedné se významně
přibližuje městu a umožňuje jeho bezproblémové dopravní napojení a na straně druhé si zachovává
dostatečný odstup od města umožňující další rozvoj města tímto směrem.
Oproti tomu jiné navrhované varianty znamenají nepřiměřenou hlukovou a prachovou zátěž pro obyvatele
města a znemožňují další rozvoj města severním směrem. Extrémní návrh tzv. nejjižnější varianty dokonce
znamená vést budoucí rychlostní komunikaci mezi městskou částí Kornice a městem samotným. Rozdělit
město po mnoho desítek budoucích let na dvě části komunikací tohoto typu je pro obyvatele města zcela
nepřijatelné, bez ohledu na to, že se najdou vždy jednotlivci, kteří sledujíc své majetkové zájmy budou tvrdit
něco jiného. Oddělit tuto městskou část dálnicí by znamenalo zopakovat po třiceti letech stejnou chybu,
ke které došlo, když bylo město rozděleno na dvě části komunikací stávající. Věříme, že se tak nestane, že jsme
se všichni již dostatečně poučili. Není možné ignorovat integrační snahy města a její městské části a umístit
mezi tyto rozvíjející se městské části dálnici. A v tomto případě nehovoříme o pouhé přeložce stávající
rychlostní komunikace. Všeobecně známými jsou odhady, podle kterých má tato komunikace odlehčit
stávající dálnici D1 až čtyřiceti procenty jejího nynějšího provozu.
Z doposud zpracované dokumentace jednoznačně vyplývá, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak z hlediska
hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví obyvatel příznivější základní varianta (vzdálenější od centra města)
v porovnání z tzv. subvariantou Sedliště – jih (přibližující se centru města). U základní varianty dojde
k mnohem významnějšímu poklesu koncentrací škodlivých látek v ovzduší než je tomu u subvarianty Sedliště
– jih. Tím dojde k významnému snížení zdravotních rizik u řádově tisíců obyvatel. To považujeme
za nejdůležitější argument v procesu opětovného potvrzení optimální varianty trasy komunikace. Věříme,
že ve Vašem rozhodování zvítězí oprávněný veřejný zájem na zdraví tisíců obyvatel kraje nad sobeckými
vlastnickými zájmy jednotlivců.
K problematice se již vyjádřilo Zastupitelstvo města Litomyšle, které na svém zasedání, konaném dne
4.5.2010 jednomyslně přijalo usnesení č. 71/10, podle kterého Zastupitelstvo města Litomyšle trvá
na územní integritě v maximální možné míře a dále trvá na trasování rychlostní komunikace R35 dle verze ÚP
VÚC Pardubického kraje schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006.
Víme tedy, že naše městské zastupitelstvo stojí za námi a věříme, že za námi bude stát i zastupitelstvo kraje.
Vážený pane hejtmane, vážení radní, vážení zastupitelé,
s důvěrou ve Vaše zodpovědné rozhodování se na Vás obracíme s žádostí o podporu realizace varianty
původně schválené, tedy varianty schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14.
12. 2006. Podporou varianty vzdálenější od centra města z Vaší strany dojde k zohlednění oprávněných zájmů
občanů města Litomyšle a okolních obcí před dílčími sobeckými návrhy jednotlivých majitelů dotčených
pozemků, k významnému snížení zdravotních rizik u tisíců obyvatel a také k zachování možnosti rozvoje
města Litomyšle.
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Bleší trhy
Kdo letos v létě náhodou zabloudil
na Toulovcovo náměstí, mohl mít pocit, že se ocitl
na velkém, možná trochu exotickém tržišti.
Panovala tu velmi dobrá nálada, smlouvání nejen že
bylo povoleno, ale přímo doporučeno, stánkaři své
zboží vystavovali na malých stolech a stolečcích
a na koho stůl nevyšel, vystavoval přímo na zemi.
A co se tu vlastně dělo? Na Toulovcově náměstí se
od června do října čtyřikrát konaly tzv. Bleší trhy:
neprodávalo se tu tedy zboží nové, nýbrž staré,
použité. Kdokoliv si sem mohl přijít prodat cokoliv,
co se mu už doma nehodilo, ale jinému mohlo
udělat radost. A vybrat si mohl opravdu každý, děti
si odnášely za pár korun zajímavé hračky, dospělé
lákaly staré nostalgické pohlednice Litomyšle,
samovary, knihy, národní vlajky, nechybělo starší
oblečení, zahradnické potřeby, kola i koloběžky,
objevil se i prodejce s půlkou kokosového ořechu…
Ale nešlo jen o to prodat přebytečné věci,
či příjemně strávit dopoledne. Jako organizátoři
jsme se snažili o to, aby celá akce zároveň přinesla
nějaký hmatatelný výsledek. Každý prodejce byl
proto podle stanovených pravidel povinen
po ukončení prodeje odevzdat minimálně 15%
výtěžku do tzv. Blešího fondu. Někteří prodejci
přispěli částkou vyšší, někdo dokonce svůj výtěžek
odevzdal celý. Do fondu také nemálo přispěla
souběžná akce, tzv. Větrání šatníků, což byl prodej
obnošeného oblečení, které zdarma věnovali
dobrovolníci. Konečná částka Blešího fondu činila
něco málo přes dvacet tisíc korun. Oslovili jsme
firmu z nedalekého okolí vyrábějící čistící
a hygienické prostředky a zkusili vyjednat dárkové
balíčky za příznivé ceny. Nejmenovaná firma náš
nápad sponzorsky zaštítila, takže většina z 56
balíčků s hygienickými potřebami byla po dohodě
se sociálním úřadem v průběhu prosince rozdána
potřebným rodinám a náš Bleší fond zůstal

celý! Část peněz tak pravděpodobně poputuje
na motivační volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
Zámecká Litomyšl. Na co budou další peníze
konkrétně použity, můžete zjistit na našich
webových stránkách www.generace89.cz.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří jakkoli přispěli k tomu, že se první ročník
Bleších trhů tak vydařil! Nejen prodejcům, kteří
měli odvahu přijít a s dobrou náladou prodávali své
zboží, dále dobrovolníkům, kteří darovali oblečení,
ale i kupujícím, bez nichž by trh nebyl trhem. Jako
organizátoři a členové Generace 89 doufáme, že se
ii příští léto Toulovcovo náměstí znovu zaplní nejen
různorodým zbožím, ale hlavně že se opět potkáme
a že nebude chybět dobrá nálada!
Olga Radimecká, Aneta Kopecká a Eva Novotná

Eva Novotná
novotna@generace89.cz

Bleší trhy 2012
16.6., 14.7., 11.8. a 8.9.
vždy od 8:00 do 11:00
na Toulovcově náměstí

Kulatý stůl o rodičích a škole
Otevřený kulatý stůl na téma „Rodiče
a základní škola“ proběhl v dubnu (4.4. 2011)
v salonku hotelu Aplaus v Litomyšli. Jeho cílem bylo
vytvořit neformální prostor pro výměnu zkušeností
mezi rodiči dětí a zástupci základních škol
v Litomyšli k problematice spolupráce školy
s rodiči.
Kulatého stolu se kromě rodičů dětí zúčastnila
vedoucí odboru školství MÚ Milada Nádvorníková a
ředitelé litomyšlských základních škol: I. ZŠ Petr
Doseděl, II. ZŠ Daniel Janata, III. ZŠ Pavel Jirsa,
Speciální ZŠ a MŠ Jan Janypka. Ředitelé škol
na počátku představili, jak sami chápou spolupráci
školy s rodinou, co od ní očekávají a jakou formou
se realizuje ve škole, jíž šéfují. Pak se rozběhla
diskuse - názorově rozmanitá, emotivní.
Diskutováno bylo mnoho otázek. K přiblížení toho,
o čem se mluvilo, uvádím alespoň některé:
 Jaké formy spolupráce nabízejí rodičům
základní školy?
 Jaké formy zapojení do práce školy by rodiče
uvítali?
 Co rodiče motivuje ke spolupráci se školou a co
je naopak od spolupráce odrazuje?
 Jak by si rodiče spolupráci představovali?
 Má být spolupráce školy se všemi rodiči stejná
(uniformní) nebo by škola měla nabídnout
různé varianty, aby si rodiče vybrali takovou,
která jim nejvíce vyhovuje?
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Jsou rodiče spokojeni s informovaností o dění
ve škole?
Umí školy/učitelé s rodiči komunikovat
a spolupracovat?
Umí rodiče se školou komunikovat? Nebojí se?
Jsou školy připraveny na komunikaci
a spolupráci s aktivními rodiči, pro které
spolupráce neznamená „jen“ přijít na třídní
schůzku nebo besídku? Chtějí školy takové
rodiče anebo jsou takoví rodiče spíše
„nepohodlní“?
Mají rodiče možnost spolurozhodovat o kvalitě
výuky a stylu práce školy?
Jaké představy o základním vzdělávání svých
dětí mají rodiče?

Poslední uvedená otázka rozvířila debatu
o KVALITNÍ ŠKOLE. Všichni rodiče chtějí pro své děti
kvalitní školu, to je přeci jasné! Co to ale je kvalitní
škola? Podle čeho se pozná? To už není tak snadné
říci a pro rodiče i učitele to může znamenat velmi
různé až protichůdné věci. Výstupem této debaty
bylo přání se na tímto tématem setkat znovu a
společně, tj. rodiče se zástupci škol, si pojmenovat,
co by pojem KVALITNÍ ŠKOLA mohl znamenat u nás
v Litomyšli. Máme tedy námět na další kulatý stůl?
Věra Krejčová
krejcova@generace89.cz
GEN
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Jak jsme se loučili s Loučnou špinavou
Je sobotní ráno. Stojíme na břehu řeky Loučné
a čekáme, zda se k nám někdo přidá. Vyzvali jsme
Litomyšlany k úklidu našeho vodního toku. Několik
měsíců připravovaná akce je těsně před spuštěním.
Chvíle napětí, ale krátce po sedmé zazní mnohé
pozdravy. Funguje to! Padají první vtípky
a atmosféra je nečekaně radostná. Je třeba svázat
lodě, aby utvořily pevné sběrací plošiny.
Vyplouváme! To, co nacházíme, je jasná zpráva
o nás. Každý předmět má svůj příběh, který má
ve všech případech stejně smutnou pointu: Do řeky
s tím! Tady jsou jednotlivé příběhy pěkně pohromadě. Neuvěřitelně mnoho plastových sáčků a pytlů.
Široký výběr kol od bicyklů po automobily. Útroby
počítače, velké kovové cosi, podobné pancéřovce,
a železná traverza pro tři chlapy. Solidní vrtačka,
mnoho skleněných půllitrů, bicykl, deštník a komín.
Smaltovaná cedule „náměstí,“ kabát a kus střechy,
ponožky a vlnitý plech. Plechový pekáč, popelník
a helma z druhé světové. Celkem tahle „poezie“
vážila dvě tuny!
Jedna parta čistí tok od Daliboru k Lidovému
domu a druhá se plaví od světelné křižovatky
opačným směrem. Dopoledne ubíhá v rychlém
tempu. Zaklesnout „příběh“ a vložit do pytle.
Na lodích operují spřátelené posádky Strany
zelených a našeho sdružení. Jak to? Inu, otec
myšlenky Petr Hendrych přednesl návrh nejprve
u „Zelených“ a pak i na schůzce „Genu.“ Spolupráce
klape na výbornou. V tuto chvíli si říkáme Zelený
Gen. V deset hodin vyráží třetí skupina od Tenisové
haly k prameni Drahošky. Tady vládne rodinná
atmosféra. Děti jsou v přesile. Je potřeba jejich
ostrého zraku a hbitých nohou i rukou. Primátorka
nás překvapí. Počty nasbíraných pytlů jdou
do desítek. Samotný pramen zcela zaneřáděn.
Poslední poházené lahve uprostřed Černé hory a
euforie vypuká naplno. Naše město má čistou řeku!
Zbývá naložit sebrané příběhy do kontejneru a ten
odvézt na sběrný dvůr. Máme na to koňský povoz.
Zeleněji už to nejde.
Za Gen největší díl organizační práce uzmul
Jan Pikna ml. a ujal se jí s nevídanou pečlivostí.
Veliké díky také patří téměř pěti desítkám „sběračů

a lovců” příběhů, kteří to riskli a nakonec vyměnili
obyčejné sobotní dopoledne za adrenalinové
dobrodružství. Se vstřícností jsme se setkali
u města Litomyšle, Povodí Labe i Technických
služeb. Inspirující happening za čistou Loučnou
vyvrcholil u Lidového domu u dobrého piva
a grilovaného masa. Zde jsme se neplánovaně
setkali se skupinou Holanďanů a společně shlédli
informační panel o nově objevených vlastnostech
vody japonského profesora Dr. Masaru Emota,
půjčeného z ekologického centra Skřítek ze Sádku
u Poličky. Z diskuze vyplynulo, že zahraniční hosté
jsou naší akcí skutečně osloveni a dokonce pochybovali, že by se u nich doma setkala s takovým
ohlasem. Vida, s občanskou společností to u nás ne-

ní tak zlé. A proto: Chceš-li zažít euforii z dobře
směrovaného úsilí za společnou věc, připoj se
k podzimnímu čištění Loučné! Úsměv se ti rozlije
po tváři, kdykoliv si pak vzpomeneš!
Pro Gen

Kamil Novotný
novotny@generace89.cz

Farmářské trhy
KAŽDOU PRÁZDNINOVOU SOBOTU

SOBOTNÍ
FARMÁŘSKÉ
TRHY
NA TOULOVCOVĚ
NÁMĚSTÍ V LITOMYŠLI
OD 8.00 DO 12.00
Na tržišti se budou
prodávat výhradně výrobky
z domácích (českých) farem,
tedy výpěstky a chovy pocházející
z domácí (české) produkce.
Například: ovoce a zelenina, byliny
a koření, květin
ny a sazenice, med,
vejce, chléb a pečivo, koláče,
perníky, domácí mošty a džusy,
ale i rukodělné nebo řemeslné
výrobky, košíky, víno, pivo,
destiláty apod.

„Litomyšl nás baví”

Příjemný pocit z užitečně strávených letních
sobot. Tak vnímám farmářské trhy, které více či
méně úspěšně organizujeme spolu s městem již
druhým rokem.
Hovořím-li o úspěchu, pak mám na mysli
zejména od počátku rychle stoupající zájem
farmářů i nakupujících. Jistě se na tom podepsala
skutečnost, že trhy tohoto typu jsou dnes populární
po celé republice - a díky za to. Co se týče
samotných trhů, je velmi zajímavé sledovat, jak si
kupující rychle a nenásilně regulují prodejce: pokud
nabízí nekvalitní nebo předražené zboží, nikdo už u

něj příště nenakoupí a dalších trhů se již sám
od sebe neúčastní.
S úspěšností menší, než bych si přál, se
setkávám ve spolupráci s městem. Příkladem jsou
prodejní stánky, na které stále - ač přislíbeny - jen
čekáme…
Přes to všechno dík! Díky panu Jaroslavu
Dvořákovi, který si ví se vším rady a vše zařídil
v naprosté dokonalosti. Díky dobrovolným
„genovníkům“, bez kterých by tato sobotní aktivita
nebyla tak příjemná. A díky všem, kdo jste kupovali
a prodávali. Těším se na Vás v květnu!

Farmářské trhy 2012
Každou sobotu
od 9.6. do 8.9.
vždy od 8:00 do 12:00
na Toulovcově náměstí

Petr Malota
malota@generace89.cz
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Důležitost nedůležitého
aneb velké věci se skládají z malých
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ), jak jsem
brzy po svém příchodu do této komise vyrozuměla,
má za úkol sledovat důležité milníky v lidském
životě a v součinnosti s městem dát důstojnou
podobu jejich reflexi. Jde o obřady vítání občánků,
svatby, gratulace k životním jubileím a smuteční
rozloučení. Za takové milníky lze rovněž považovat
nástup do školy či získání občanského průkazu,
ale tyto záležitosti si organizují příslušné instituce
samy, potažmo probíhají individuálně bez
pozornosti veřejnosti. Životním během je tedy
koncepce práce komise dána.
Dosavadní fungování sestávalo ze schůzek
na počátku a konci roku, kde si členové rozdělili
úkoly a posléze svou činnost završili zhodnocením
u společné večeře. Důležitost SPOZu prezentovaná
na počátku se mi zdála nejdřív komická – přece není
třeba tolik co řešit, odkud se tedy bere to
sebevědomí? Posléze jsem leccos pochopila. A sice,
že lidé pracující v této komisi vyčleňují celoročně
svůj čas a um na to, aby důležité životní situace
svých spoluobčanů, jichž se stávají nedílnou
součástí, proběhly v té nejlepší možné atmosféře.
Ne vždy jsou k tomu dány podmínky a mnohé
nestandardní situace musí řešit ad hoc a „na své
triko“.
Od nás nově jmenovaných členů se očekávalo
zapojení do stávajícího systému (rozdělení si
jubilantů dle preferovaných lokalit či podílení se na
spoluorganizaci chodu obřadů) a „závan čerstvého
větru“. Ve vleku své profesní orientace jsem jako
možnost uplatnění SPOZu navrhla přivítání nově
příchozích občanů do domova seniorů. Po kon-

zultaci s ředitelkou Centra sociální pomoci jsme od
tohoto krok (z důvodu stigmatizace“ klientů)
nicméně upustili. Bohužel ani další návrh „nováčků“
– oslavy 25 let trvání manželství, tzv. stříbrných
svateb – se neuskutečnil a to díky nezájmu ze strany
veřejnosti.
Třeba se někomu bude zdát málo, co jsme
udělali a z určitého úhlu pohledu bude mít jistě
pravdu. Berme však v potaz, že úkolem komise
SPOZ je prezentovat město v důležitých okamžicích
života člověka a naopak - citlivě zakomponovat
osobní prožívání individuální situace do kontextu
veřejného života. Sama za sebe vidím jako důležité
ptát se všech, kterých se to týká, tedy nás, kdo
žijeme v Litomyšli:




V této rubrice Vás chceme informovat o
tom, jak se členům našeho sdružení pracuje
v komisích rady města, jak vypadá realita
v porovnání s našimi představami a nadšením
z doby komunálních voleb. Příspěvky autorů,
členů komisí, jsou ryze osobní, psané skrze
jejich zkušenosti a představy.

Co bychom mohli - nebo co byste chtěli - v této
oblasti zlepšit?
Jaké životní události byste uvítali připomenout,
jakým způsobem?
Zažili jste při svých oslavách ve spoluúčasti
města zajímavého, komického, vtipného?

Prosím, podělte se s námi! Na vaše nápady, ohlasy
a připomínky se těší

Marcela Boštíková
bostikova@generace89.cz

Víte, že...
Dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, se
statut, jednací a organizační řád komisí řídí dle
níže uvedených odstavců:

Těšíme se na...

(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a
poradní orgány komise. Svá stanoviska
a náměty předkládají komise radě obce.

GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI
MAGDALENY DOBROMILY RETTIGOVÉ
LITOMYŠL 14.5. - 20.5.2012

www.gastroslavnosti.cz

(2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí
byl svěřen výkon přenesené působnosti podle
§ 103 odst. 4 písm. c). Starosta může
po projednání s ředitelem krajského úřadu
svěřit komisi výkon přenesené působnosti
v určitých věcech.
(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může
být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní
zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou
způsobilosti v oblasti komisi svěřené
přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní
odborné způsobilosti předsedy komise se
obdobně vztahují ustanovení zvláštních
právních předpisů upravujících toto prokázání
pro úředníky územních samosprávných celků.

Otevření první litomyšlské lázeňské
sezony 28. a 29. dubna 2012

(4) Komise se usnáší většinou hlasů všech
svých členů.

www.lazneducha.cz

(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě
obce; ve věcech výkonu přenesené
působnosti na svěřeném úseku odpovídá
starostovi.

Marek Urban
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Městské byty jen pro lidi v nouzi
Příležitost pracovat v Bytové komisi jsem
od začátku bral jako velkou výzvu. Nepovažoval
jsem se totiž zrovna za odborníka na oblast bydlení
a o Bytové komisi jsem věděl jen, že je to poradní
těleso městské Rady. Nyní už vím, že hlavním
úkolem komise je posuzovat žádosti o přidělení
městského bytu a následně vybrané žádosti
doporučovat Radě města.
Ze začátku jsem se především snažil pochopit,
jak celý systém rozdělování městských bytů
funguje. Myslel jsem si, že město pronajímá své
byty pouze lidem, kteří jsou v krátkodobě těžké
životní situaci, nebo prostě nejsou schopni zaplatit
běžný tržní nájem například z důvodu postižení
nebo vážné choroby. K mému překvapení jsem
zjistil, že našemu městu je do značné míry jedno,
kteří lidé v jeho bytech bydlí. Hlavní je, pokud platí
včas nájem. Pronajímání městských bytů je tak
často spíše podnikatelskou činností města než
sociální intervencí ve prospěch akutně potřebných.
Myslím, že není správné, aby město svou činností
deformovalo trh s byty v Litomyšli. Lze to
ospravedlnit pouze, pokud jde o pomoc lidem
v nouzi.
V uplynulém roce jsem navrhl několik změn,
které měly systém posuzování žádostí o byt
zjednodušit a celé přidělování městských bytů více
zacílit na skutečně potřebné. Šlo především
o omezení životnosti žádostí o přidělení bytu
a o zavedení přezkumu sociální situace žadatele

při prodlužování nájemních smluv. Problém
s žádostmi spočíval v tom, že dosud byly všechny
podané žádosti platné, dokud nebyly kladně
vyřízeny. V praxi se nám tak žádosti neuvěřitelně
hromadily, přičemž některé dávno zastaraly
a pozbyly na aktuálnosti. V případě zmíněného
přezkumu jde zase o to, že město při obnovování
nájemních smluv nekontroluje, zda nájemci nadále
splňují původní podmínku o sociální potřebnosti
(celkový příjem domácnosti žadatele nesmí
překročit 3,0 násobek životního minima).
V důsledku tak teoreticky může nastat situace, kdy
městský byt s nájemným „za hubičku“ obývá (nebo
dále pronajímá!) milionář, který tak zbytečně zabírá
místo lidem ve skutečné nouzi. Snažil jsem se
prosadit provádění přezkumu sociální situace
žadatele při prodlužování jeho nájemní smlouvy,
tak jak to sociální odbor MěÚ provádí při jejím
prvním uzavírání. Společně s ostatními kolegy z
komise i díky ochotě Rady města se vloni podařilo
omezit životnost žádostí na dva roky a to
i retroaktivně. Počet evidovaných žádostí se rázem
snížil na polovinu, evidence je tak nyní konečně
aktuální. Pro provádění přezkumů jsem bohužel
nenašel podporu v Radě města. Zatím se tak
nepodařilo nastavit systém rozdělování městských
bytů tak, aby v nich do budoucna bydleli pouze lidé
potřební. Snad se to podaří v budoucnu...
Podle mého názoru by stálo za to, kdybychom
v Litomyšli vytvořili dlouhodobou koncepci bytové

politiky. Mají se byty pronajímat potřebným, nebo
těm, kdo se jich nejhlasitěji dožadují? Kolik bytů
město vlastně potřebuje? Chce město prostřednictvím svých bytů pomáhat lidem v nouzi, nebo si
chce jen vylepšit rozpočet nájemným? Žádná
z těchto otázek není banální a bylo by dobré si na ně
společně odpovědět. Myslím, že Bytová komise by
Radě prospěla mnohem více, kdyby řešila bytovou
politiku jako celek. Nejde totiž jen o přidělování
bytů, důležité je také sledovat demografický vývoj
ve městě a okolí a přizpůsobovat tomu dlouhodobé
investice do bytové oblasti. Bytová komise nyní řeší
žádosti, tak jak přicházejí, bez nějaké cílové vize,
které bychom jako město chtěli dosáhnout. To je
velká škoda.
I v roce 2012 chci Radě města nabídnout svou
energii a volný čas pro koncepčnější řešení její
bytové politiky. Budu také rád za veškeré Vaše
podněty!

Jan Pikna ml.
pikna@generace89.cz

Vize pro město
Jak je to v Litomyšli?
Dle organizační směrnice číslo 01/11 se statut
a činnost komisí města řídí například dle níže
uvedených článků a odstavců.
Čl. 2 Komise plní úkoly:
a) na základě usnesení rady
b) podle plánu činnosti, které schválí rada
c)podle svého zaměření, v jednotlivých
oblastech jako iniciativní a poradní orgán rady.
Čl.3 (1) Komise se schází dle potřeby. Jednání
komise svolává na základě rozhodnutí
předsedy komise pověřený pracovník MěÚ.
Předseda je povinen svolat jednání komise,
požádá-li o to některý z její členů. O tom, kdo
zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti,
rozhodnou členové komise a tuto skutečnost
uvedou do zápisu.
Čl.3 (2) Jednání komise je neveřejné. Komise
si může k jednotlivým bodům svého jednání
přizvat zejména další členy zastupitelstva,
pracovníky města a odborníky pro danou
oblast.
Čl.3 (4) Usnesení komise je platné, jestliže s
ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina
všech členů komise.
Zadáním slovního spojení “statut a jednací
řád komisí Rady města” do vyhledávače
Internetu, je možné si přečíst další možná
pravidla jednání a organizace práce komisí
Rad měst v ČR.

aneb práce v Komisi rady města pro rozvoj města,
investice a plánování – z místa, kde žijeme
Vznik komise pro rozvoj města jsem uvítal
s obrovskou radostí – vždyť vznikla na popud
našeho sdružení! Už proto jsem se na práci v komisi
velmi těšil...
Na rozdíl od ostatních nemusí tato komise
řešit aktuální požadavky a problémy. Její členové by
se měli zamýšlet nad tím, kam se město a
přidružené obce budou ubírat v dlouhodobé
perspektivě, jaké koncepční změny je třeba do
budoucna připravovat a jak odpovídá strategický i
akční plán města potřebám jeho obyvatel a
požadavkům současnosti i budoucnosti.
Na první zasedání dorazili všichni členové a už
tehdy se ukázalo, že někteří nemají chuť řešit vize
pro budoucnost, ale konkrétní aktuální problémy
(př. doprava, cestovní ruch apod.), které jsou
předmětem jednání jiných speciálních komisí.
Tento nesoulad mezi jednotlivými členy patrně také
vyústil ve velmi malou účast na posledních
schůzkách. Nicméně nyní je domluveno nejen
pravidelné setkávání, ale i možnost požádat
o výměnu konkrétního zástupce určitého
vysílajícího uskupení při opakované neúčasti. Tímto
bych rád apeloval na všechny občany Litomyšle,
kteří se nahlásili jako členové komisí, aby se práci
věnovali odpovědně a snažili se jednotlivých
schůzek komisí v maximální míře účastnit.
Dosud jsme na komisi probírali akční plán
města a je nutno uznat, že město a jeho úředníci dle
mého názoru “nezaspali”, ale připravili a stále
připravují nové projekty a hledají možnosti kam a
jak do budoucna co nejlépe investovat. V zásobníku
akcí je mnoho dobře vypracovaných projektů a na
dalších se pracuje tak, aby v případě možné dotace
vždy byl projekt dopředu připraven.

Já osobně bych v komisi rád rozvíjel plánování
na mnoho let dopředu. Chci se věnovat rozvoji
spolupráce města s neziskovým sektorem, neboť
tato oblast mne dlouhodobě velmi zajímá (např.
objektivní grantová politika města). Dále bychom
mohli hledat řešení kulturnějšího vzezření
Smetanova náměstí (najít jasný systém spolupráce s
majiteli domů na náměstí tak, aby náměstí
nehyzdily nevkusné reklamy a podloubí vypadala
kulturněji než v současné době) a určitě řešit systém
a možnosti parkování mimo centrální náměstí. Také
bych se rád s ostatními zamýšlel nad veřejnými
prostory v Litomyšli (kvalita, účel, vytváření nových
apod.) a větší spoluprací vedení města
s podnikatelskou sférou.
Snad budou členové komise za všechna
uskupení pravidelně docházet tak, abychom byli
usnášeníschopní a mohli přijímat co nejlepší
rozhodnutí! V případě, že máte jakékoli nápady
nebo připomínky k dlouhodobému rozvoji města,
neváhejte mi napsat na e-mail.
Předem děkuji!

Daniel Brýdl
brydl@generace89.cz
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KRÁTCE...
V tomto sloupku naleznete naše krátké
postřehy a komentáře, o které se s Vámi
chceme podělit. Týkají se zejména aktuálního
dění ve městě a jeho okolí.

U sochy Bedřicha Smetany jsme 23.12. se písní
a zapálenou svíčkou rozloučili s prvním
českým prezidentem a dramatikem Václavem
Havlem. Marek Urban
Rada města přijala směrnici č. 11/11
o jmenování a odvolávání ředitelů příspěvkových organizací města. Na základě výběrového
řízení budou jmenováni na 6 let (max 8 let)
Doposud byli ředitelé jmenováni na dobu
neurčitou. V této věci se udělal výrazný krok
vpřed. Marek Urban
Nové webové stránky www.litomysl.cz si
zaslouží pochvalu – nejen díky přehlednosti
a dělení na čtyři základní důvody, pro které se
na stránky vstupuje (O městě, Občan,
Podnikatel, Turistika a volný čas), ale také díky
více informacím o fungování města (veřejné
zakázky, hospodaření města, vyhlášky apod.).
Možná by stálo za to jít v otevřenosti ještě dále
a skenovat na internet i veškeré uzavřené
smlouvy o nájmech, nákupech a investicích.
Přesto se nám nové stránky líbí. Daniel Brýdl
Jsme velice rádi, že odborné stanovisko o vlivu
nové trasy R35 vyznělo ve prospěch tzv.
základní trasy, tedy trasy dále od Litomyšle.
Je možno konstatovat, že celkově menší vlivy
na životní prostředí v prostoru Litomyšle
vykazuje základní trasa a tím je také vhodnější
k realizaci," napsal v posudku jeho autor
Vladimír Ludvík. Teď nezbývá než věřit,
že krajské zastupitelstvo bude odborný názor
respektovat a schválí krajský územní plán
s touto variantou. Daniel Brýdl
Od 1.1.2012 přestala fungovat jedna z mála
nekuřáckých restaurací v Litomyšli –
restaurace Na Plovárně. Rada města rozhodla
„změnit podnikatelský“ plán a nechat tuto
restauraci otevřenou pouze v letních měsících
pro návštěvníky koupaliště. V době, kdy se
obrací každá koruna je ale toto rozhodnutí
překvapivé – nejen, že bude restaurace v době
uzavření jistě chátrat, ale mít nájem za dvanáct
měsíců nebo pouze za tři měsíce je přece
rozdíl. Daniel Brýdl
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Příběhy bezpráví z místa, kde žijeme
ZŠ Zámecká se letos již podruhé zapojila do týmového projektu „Příběhy bezpráví – z místa,
kde žijeme“. Je to projekt, který organizuje společnost Člověk v tísni, s níž naše škola dlouhodobě
spolupracuje. Jeho náplní je učit mladé lidi poznávat dobu komunismu, a to tak, že se setkávají
s lidmi, kteří mají o dané době co vyprávět. S nimi pak vedou rozhovory.
V loňském školním roce jsme se zabývali dobou sametové revoluce v Litomyšli. Letošním tématem
je pražské jaro 1968 pohledem (nejen) Litomyšlanů. Ve škole jsme vytvořili tým složený z žáků
osmého ročníku. V týmu je nás celkem třináct, ale za pamětníky chodíme vždy v menších
skupinkách.
Zatím jsme oslovili deset pamětníků, mezi kterými jsou např. bývalý starosta Litomyšle
Ing. Miroslav Brýdl, spoluzakladatel Klubu angažovaných nestraníků v Litomyšli v roce 1968, či
prof. Hans Renner, který v roce 1968 emigroval a dnes přednáší na jedné z holandských univerzit.
Další známou osobností je pak sochař Olbram Zoubek, který v roce 1969 odlil posmrtnou masku
Jana Palacha.
Všechny příběhy našich pamětníků jsou nejen zajímavé, ale zároveň i citově silné. Pro nás žáky jsou
pak rozhovory s nimi nejen příjemným zpestřením výuky, ale také poznáním doby, která je nám
velmi vzdálená. Dalším přínosem pro nás je to, že máme možnost rozvíjet svoji komunikaci a učíme
se výsledky své práce prezentovat.
Všechny rozhovory jsme si zaznamenali na diktafon, případně videokameru. Výstupem celého
projektu pak bude to, že z rozhovorů sepíšeme příběhy jednotlivých pamětníků, které doplníme
dobovými fotografiemi či informacemi z tehdejšího tisku. Sepsané příběhy bychom pak měli předat
společnosti Člověk v tísni, která z nich vytvoří vzdělávací materiál určený pro základní a střední
školy v České republice.
Adéla Šteflová, žákyně VIII. A
ZŠ Zámecká se stala na období let 2009 – 2012 pilotní školou společnosti Člověk
v tísni. Během této doby bude pro výše zmíněnou společnost sledovat možnosti
využití materiálů a dalších výstupů vzdělávacího programu Jeden svět na školách
v rámci svého školního vzdělávacího programu Cestou vzdělání ke splnění svých
přání. Více informací na www.jedensvetnaskolach.cz.

Společně dětem, o.s.
Nápad založit občanské sdružení se zrodil mezi pedagogy Speciální
základní školy a mateřské školy Litomyšl v roce 2010 jako reakce
na prohlubující se ekonomickou krizi ve společnosti a tím pádem i v
rodinách našich žáků. Při speciálně pedagogické práci jsme si ověřili, že
nejpodstatnější složkou celého vzdělávacího procesu u našich žáků je
zkušenost. Například jeden výlet do stanice
pro hendikepovaná zvířata jim zprostředkuje víc informací a zkušeností,
než hodiny u učebnice přírodopisu. Návštěva divadla je důležitá nejen
pro zážitek z představení, ale také proto, aby si žáci v praxi vyzkoušeli,
jak se na podobných místech chovat. Sportovní aktivity, které našim žákům nabízíme, rozšiřují jejich
možnosti, protože se tím učí, jak naplnit volný čas a vyhnout se rizikovému chování. Všechny tyto
a mnohé další akce bychom museli opustit ruku v ruce s úbytkem peněz v rozpočtu školy i v
rozpočtech domácností. Rozhodli jsme se bojovat proti tomu a aktivně získávat prostředky,
abychom alespoň některé osvědčené aktivity mohli zachovat.
Neklademe si za cíl naučit naše žáky dokonale českou gramatiku ani výpočet objemu krychle nebo
chemické vzorce a fyzikální zákony, jakkoliv se mohou někomu zdát důležité. Ale snažíme se,
aby z naší školy v devátém ročníku odcházeli mladí lidé, kteří se k životu postaví čelem a budou mít
ambice něco
v životě dokázat. Vyučit se poctivému řemeslu a jednou vykonávat poctivou práci,
která jim pomůže dobře zajistit svoji rodinu. Možná si v budoucnu vzpomenou na výstup
na Sněžku, na pobyt v Jeseníkách, na výlety na běžkách, na návštěvu hradu, na oběd v restauraci
při loučení se školou a třeba i na pobyt u moře, kam by se jinak nedostali. Doufáme, že i tyto
zážitky budou pro některé motivací do budoucna.
V letošním roce jsme se rozhodli dětem zprostředkovat právě zážitek z pobytu u moře. Dnes už je
jasné, že se nám podařilo shromáždit dostatek prostředků, aby přibližně 40 dětí mohlo odjet
s cestovní kanceláří Kalla do Itálie. Díky velké štědrosti přátel školy můžeme všem přispět
nezanedbatelnou částkou.
Na závěr mi dovolte jmenovat firmy, které nás významně podpořily:
Story design, Tiskárna HRG, Kubík a.s., Svaz strojírenské technologie, VČE montáže, Real Gym,
MUDr. Mach, Město Litomyšl, Římskokatolická farnost Litomyšl, Pardubický kraj.
Za pedagogy Speciální základní školy a mateřské školy Litomyšl Mgr. Ludmila Sršňová

GEN

NEZISKOVÁ INZERCE
Vážení spoluobčané, jste sami aktivní v neziskové či dobrovolnické oblasti v Litomyšli a přidružených obcích ?
Chtěli byste seznámit naše spoluobčany se svými aktivitami? Rádi zdarma otiskneme i Váš inzerát.

Úterý 16:30 - 18:00 hala TJ Jiskry u koupaliště
Čtvrtek 15:00 - 16:30 hala TJ Jiskry u koupaliště
Čtvrtek 16:30 - 17:30 tělocvična II. ZŠ (nad Eurestem)
Kontakt:
M. Šorf tel. 602335513
M. Martiník tel. 604339639
D. Brýdl tel. 602202580

Sobota 30. dubna 2012 - start od 10.00 do 11.30

LOM chce, aby čeští muži vzali život do svých rukou.
Místo vyzkoušených receptů na správného chlapa jim
dává podporu pro zvyšování kvality jejich života.
LOM muže informuje, jak se aktivně starat o své
zdraví a osobní růst, jak pečovat o svoje děti, vztahy
a rodinu, jak zapojit mužský element do školství i jak
přispívat k rozvoji občanské společnosti
VÍCE informací na:

www.ilom.cz
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ROZHOVOR NA ZÁVĚR...

S členy zastupitelstva Petrou Benešovou
a Mírou Hájkem o jejich prvním roce v zastupitelstvu
Jaké jsi měl(a) první dojmy z prvního zasedání
zastupitelstva?
Petra Benešová: První zasedání zastupitelstva bylo
pro mě slavnostním aktem. Uvědomovala jsem si
velkou zodpovědnost vůči lidem, kteří mi ve
volbách dali důvěru a vůči Generaci 89.
Míra Hájek: Určitě výjimečné, ale časem člověk
otupí a zvykne si na lidi kolem, na všechny ty
procesy spojené s projednáváním.
Jaké jsi měl(a) dojmy z posledního zasedání
zastupitelstva?
Petra Benešová: Vnímám, že se začínám orientovat
v „litomyšlské politice“, tzn. provázanosti
jednotlivých lidí, kdo jak s kým co říká, komentuje a
jak nakonec hlasuje atd. O to víc si vážím své
volnosti při rozhodování, kdy je mým kritériem
čisté svědomí a selský rozum.
Míra Hájek: Trochu rozpačité. Myslím si, že si rada
města svou nejasnou komunikací s občany ohledně
financování archeologických průzkumů na
zámeckém návrší přidělává zbytečné problémy,
které vytváří prostor pro pomluvy a novinářské
kachny. Rada má jistě mou důvěru, ale rozhodně
jsem neodcházel s pocitem, že je vše jasné a bez
problémové, jak se tváří.
Co Ti při jednáních často přináší úsměv na tvář?
Petra Benešová: Když vynechám počáteční „boj“ s
hlasovacím zařízením (občas se někdo odhlásí, když
je třeba se přihlásit a opačně...), naskakuje mi
úsměv na tváři, když vnímám nejistotu, kde se
Generace 89 nachází, zda podpoří návrh koaliční
nebo opoziční.
Míra Hájek: Některé marné interpelace, které mají
někdy sice dobrý základ a myšlenku, ale jsou v
rámci jednání zastupitelstva pouhou demonstrací
nespokojenosti, zdržují a nikam věci neposouvají.
Díky neznalosti a předběžnému neprojednání
nemají ani šanci na nějaké zdárné odhlasování.
Co Tě při jednáních naopak doslova štve?
Petra Benešová: Hlasování, které je vázané
stranickou příslušností, kdy z mého pohledu zaniká
názor jednotlivce.
MÍRA HÁJEK (36)
Od konce roku 2010 člen zastupitelstva města
Litomyšl. Čtyři roky pracuje jako obchodní
ředitel HRG tiskárny. Je šťastně ženatý a užívá
si dcery Helenky. Sám sebe považuje za
litomyšlského patriota a každý návrat Domů
do Litomyšle ho dojímá. Jak říká: „Žít zde a
pracovat má smysl“. Ve volném čase se mj.
věnuje cyklistice, hudbě, relaxaci s rodinou a
členství v Komisi pro sport a tělovýchovu.

Zároveň mi vadí „výměnný obchod“ postavený na
principu - minule jsme podpořili my vás, dnes
podpořte vy nás.
Míra Hájek: Mrhání časem.
Co vnímáš jako svůj osobní přínos do
zastupitelstva?
Petra Benešová: To je pro mě těžká otázka... Prostě
se ptám, hledám odpovědi, vracím se k podstatě
věci, rozhoduji nezávisle a řeším věc jako celek s
ohledem na dříve přijaté návrhy.
Míra Hájek: To by měla být spíše otázka na kolegy v
zastupitelstvu. Mou snahou a Generace 89 je
Litomyšli neublížit a mít ji stále krásnější. Ano, příliš
obecné. Přesto myslím, že to není málo.
Co by v zastupitelstvu mělo zůstat, co funguje
(může být i lidsky)?
Petra Benešová: Měl by zůstat hlavní smysl - rozvoj
Litomyšle.
Míra Hájek: Úcta ke kolegům a dobrá atmosféra.
Oceňuji informativní semináře pro zastupitele k
následně projednávaným věcem v zastupitelstvu.
Co by naopak mělo ze zastupitelstva vymizet, co
nefunguje?
Petra Benešová: Potlačila bych zažitý princip
koalice vs. opozice, abychom se mohli soustředit na
hlavní smysl a cíl řešeného.
Míra Hájek: Nemám s ničím zásadní problém.
Myslím, že je vše v mantinelech dobrého
fungování.
Jak vnímáš „vládnoucí“ koalici?
Petra Benešová: Řeknu to lidově: „Tři kohouti na
jednom dvorku.“
Míra Hájek: Jako tři muže.
Jak vnímáš „nevládnoucí“ opozici?
Petra Benešová: „Bojovníci s koalicí za každou
cenu.“
Míra Hájek: Někteří zástupci mají můj obdiv, že umí
jít s kůží na trh a nebojí se vyjádřit svůj nesouhlas.
Podotýkám ale, že ne vždy šťastnou formou.
Jaký vnímáš svůj nejhodnotnější návrh do jednání
zastupitelstva?
Petra Benešová: Návrh na hlasování jsem zatím

nedala, připomínkuji jednotlivé body.
Míra Hájek: Žádný jsem doposud nepodal.
Které z témat v zastupitelstvu bylo podle Tebe
nejproblematičtější?
Petra Benešová: Snad ne nejproblematičtější, spíš
nepřipravené. Druhá dotace na dokončení
osvětlení umělého trávníku na atletickém stadionu
a rekonstrukce sportovní haly Jiskry, kdy chyběla v
návrhu celková výše požadované dotace a její
konkrétní využití.
Míra Hájek: Je to vždy rozpočet. Poslední dobou
hlavně projednávání spolufinancování dotačních
žádostí Jiskry Litomyšl.
Naopak které z témat bylo nejjednodušší k
projednání?
Petra Benešová: Jde hlavně o narovnávání
vlastnických záležitostí, kdy je například pod garáží
pozemek ve vlastnictví města a majitel garáže
požaduje jeho odkoupení.
Míra Hájek: Všechna, která si nepamatuji.
Jaký máš osobní vzkaz pro občany k roku 2012?
Petra Benešová: Občanům Litomyšle přeji
pohodový rok 2012, mnoho energie, aby si uměli
rozdělit svůj čas na pracovní a osobní a každý
okamžik dokázali prožít naplno.
Míra Hájek: Buďte ve zdraví šťastní v rodinném
kruhu. Buďte silní a nenechte se vtáhnout do
kolotoče zlých nepořádků dnešní agresivní a
neohleduplné doby, kde peníze a moc znamenají
víc než základní společenské a morální hodnoty.
Děkuji Vám za rozhovor

Daniel Janata
janata@gererace89.cz
PETRA BENEŠOVÁ (38)
Od konce roku 2010 členka zastupitelstva
města Litomyšl, povoláním koordinátorka
Rodinného centra Litomyšl. Do Litomyšle se
přivdala před 15 lety z blízké vesnice a
vychovává tady s manželem své 3 skvělé
dcery. Říká o sobě, že se řídí selským rozumem
a rozhoduje se tak, aby v budoucnu svých
rozhodnutí a činů nelitovala. Je přesvědčena,
že vše má řešení. Kromě členství v zastupitelstvu předsedá Komisi pro rodinu, mládež a
komunitní plánování.

Podpořte GEN...
Vážení čtenáři,
uvědomujeme si, že tištěná podoba občasníku Gen je zdrojem informací nejen o aktivitách občanského sdružení GENERACE 89, ale také o dění v našem městě.
Naší vizí je rozdělit náklady na občasník dílem na nás samotné - toto první číslo je hrazeno výhradně z prostředků členů sdružení. Rádi bychom tímto oslovili přímo
Vás, čtenáře. Rozhodnete-li se finančně podpořit vydávání GENu, přispějete k zajištění jeho stability i nezávislosti. Děkujeme vám. Vážíme si Vaší podpory. Číslo
účtu, kam můžete posílat Vaše dary, je 248817604/0300, variabilní symbol 201201.
Zároveň budou do dalších čísel velmi vítány také Vaše texty, náměty a příspěvky týkající se života nejen v Litomyšli. I za tyto příspěvky předem děkujeme, posílat je
můžete kdykoli na redakce@generace89.cz, případně na adresu GENERACE 89, o.s., Smetanovo náměstí 132, Litomyšl.
Redakční rada GENu Marek Urban, Kamil Novotný, Marcela Boštíková, Eva Novotná, Petr Malota, Jaroslav Koudelka, Daniel Janata, Dan Brýdl
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