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To je přece ARC!
Možná jste už slyšeli o společném projektu
Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Centra
pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.
a občanského sdružení Generace 89. Nebo jste se již
dokonce zúčastnili některé z jeho aktivit odehrávajících se v Litomyšli. Nebo jste jen zaregistrovali nesrozumitelný shluk písmen A R C …
ARC jsou počáteční písmena latinských ARS
– umění, REGIO – krajina a CIVITAS – obec. Těmito
pojmy je současně vymezeno pole působnosti
celého projektu a abychom vše uvedli na pravou
míru, jeho kompletní název zní: ARS REGIO CIVITAS
- občanské vzdělávání pro kulturu, region
a demokracii. V operačním programu MŠMT
Vzdělávání pro konkurenceschopnost je registrován
pod číslem CZ.1.07/3.1.00/37.0217 a celý je hrazen
z evropského sociálního fondu. Cokoliv, čeho se
tedy v tomto projektu zúčastníte, je zadarmo,
což v době, kdy poznáváme, že se za všechno musí
platit, kdy investice do vzdělání představuje
hodnotu, zde máme přednášky, kursy, workshopy,
brožury, festival nebo kulaté stoly zcela zdarma.
To zní dobře, ne?
ARC bude v březnu v polovině svého působení
(do října 2013). Zahájili jsme úspěšně 1. 10. 2012
kulatým stolem na téma Jak ovlivňovat podobu
a využití veřejného prostoru v obci v místě víc než
vhodném – v kapli Zámeckého pivovaru v Litomyšli.
Hodil se i čas, neboť tento den byl celosvětově
věnován architektuře a Litomyšl vzala příležitost jej
oslavit vážně.
Pokračováním byl kulatý stůl s tématem
Aktivní občanství a participace na veřejném dění,
který se konal 10. 12. 2012 v sále hotelu Zlatá
Hvězda. I tady své sehrálo načasování – kdy jindy
lidé slyší na potřeby druhých lépe než v adventu,
kdy jindy jsou si blíž než v čase vánočním?
Co se týče pozvaných hostů, s kolegyní Olgou
Radimeckou se vždy snažíme o to, aby spolu tvořili
pestrou směsici náhledů, znalostí a zkušeností
ze svých působišť. Aby byli zastoupeni nezávislí
odborníci (např. vysokoškolští pedagogové), místní
politici (jako lidé angažovaní z podstaty věci),
zástupci příslušných resortů městského úřadu,
členové komisí Rady města, občanských sdružení,
aktivisté apod. Není to vždy jednoduché, ale když se
to podaří, radost je veliká!
A zatím jsme měli štěstí. Nejen na osoby tvořící

Slovo úvodem...
základnu kulatého stolu (viz níže), tak i na ty, kdo se
aktivně zapojili, kdo se nebáli vyjádřit. Bylo
zadostiučiněním vidět, že lidé mají potřebu mluvit
o tom, co je pálí, a že využívají možnosti setkat se
nejen s odborníky a lidmi zvenku, ale i se svými
volenými zástupci, s představiteli města, s nimiž
možnost se potkat nad konkrétním problémem
běžně nemají. Právě toho si na kulatých stolech
nejvíce cením - možnosti setkat se s lidmi,
které bych takto cíleně a účelově sotva potkala
a pobavit se spolu o věcech, na které máme různé
názory. Bylo by krásné, kdyby snaha vyslechnout
jeden druhého přetrvala a docílilo se víc než
jen zkušenosti starého přísloví: sdílená radost
– dvojnásobná radost, sdílený žal - poloviční žal.
Cílem kulatých stolů totiž je - překvapivě - sdílení,
komunikace jako základ a předpoklad dalších
společných konstruktivních kroků. A jestli něco
vidím jako smysluplné, tak je to právě toto.
Posledním počinem byla beseda o grantové
politice města podporující občanské aktivity
a tvorbě rozpočtu obce. Konala se v pondělí 11. 3.
2013 v 18.00 opět ve Zlaté Hvězdě v Litomyšli. Téma
vzbudilo ohlas už uvnitř našeho společenství a není
divu – skoro všichni jsme v nějaké komisi, kroužku,
výboru, svazu, klubu, spolku, sdružení, a všichni se
potýkáme s penězi. Pomyslným odrazovým
můstkem k diskuzi byla teze: polovinu z vydělaných
peněz běžnému člověku odebere v dnešní době stát
– nestojí tedy za to investovat trochu energie
do toho, aby člověk věděl, co se s onou polovinou
děje? Slova se ujali místostarosta města Litomyšl
a zastupitel Pardubického kraje Radomil Kašpar,
emeritní starosta města Svitavy, zastupitel
Pardubického kraje a místopředseda Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí Senátu České republiky Jiří Brýdl,
manažer pro veřejný a neziskový sektor v České
spořitelně a starosta obce Javorník Zdeněk Bouška,
dlouholetá vedoucí finančního odboru MěÚ
Litomyšl Dagmar Jůzová, tajemník MěÚ Litomyšl
Bohuslav Pulgret, vedoucí odboru školství a kultury
MěÚ Svitavy Jiří Petr, vedoucí Právní poradny
Transparency International o.p.s. Vladan Brož
a Daniela Horníčková z oddělení kontroly odboru
dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra a z oddělení dozoru Pardubice odboru dozoru
a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Šárka

Vážení spoluobčané,
po více jak roce držíte v ruce GEN,
druhé vydání občasníku sdružení Generace89.
Jsme moc rádi, že máme o čem psát.
Psát o všem, co nás baví, co nás zajímá,
na čem pracujeme, o co se zasazujeme
a v čem jsme aktivní.
A proč? Protože nás Litomyšl stále baví.
Přeji Vám příjemně strávený čas

Marek Urban
urban@generace89.cz

Tiráž:
GEN, Občasník občanského sdružení
GENERACE 89, květen 2013. Vydalo občanské
sdružení GENERACE 89, Smetanovo náměstí
132, 570 01, Litomyšl, v nákladu 4100 ks.
www.generace89.cz. Tisk: H.R.G. Spol. s r.o..
Neprodejné.
Vaše texty, náměty a příspěvky týkající se
života nejen v Litomyšli můžete posílat na
redakce@generace89.cz, případně na adresu
GENERACE 89, o.s., Smetanovo náměstí 132,
Litomyšl.
Na vydání tohoto občasníku se podíleli
a spolupracovali: Petra Benešová, Marcela
Boštíková, Dan Brýdl, Míra Hájek, Daniel
Janata, Renata Kmošková , Věra Krejčová, Petr
Malota, Eva Novotná, Olga Radimecká,
Ludmila Sršňová, Stanislav Švejcar, Jakub Tmej,
Marek Urban a Štěpánka Zavoralová.
Všem patří velké díky :-)

KDO JSME?
HLAVNÍ
TÉMA...
- něco hezkého udělat či zabránit něčemu
nepěknému. Věnuji se tedy aktivitám na nejnižší
úrovni - městské čtvrti, přes město, kraj a nyní
i na úrovni celorepublikové, kde se zabývám
projektem, který má znemožnit to, aby stát byl dále
rozkrádán a peníze „ulívány“ do osob a stran.“
David Zandler je Litomyšlan, skaut a své
zkušenosti s aktivním občanstvím umí poutavým
způsobem předávat. Odprezentoval nám svůj
(zatím) neúspěšný projekt, skautského a nízkoprahového centra LILIE, na kterém všem dokázal,
že i když se zrovna nedaří a úředníci házejí lidem
klacky pod nohy, je třeba jít dál a snažit se, protože to
má – zejména při práci s dětmi a mládeží – cenu. „My
jsme jako skauti původně vlastně nechtěli nic měnit,
chtěli jsme místo, kam si můžeme prostě pověsit
vlajku. Začali jsme shánět peníze, ale sehnat peníze
na klubovnu jde v dnešní době těžko. Rozhodli jsme
se, že by toto centrum mohlo fungovat i ke komunitním aktivitám, a začali jsme spolupracovat
s různými spolky, charitou… Výsledek byl takový,
že jsme získali podporu, máme připravený celý
projekt, všechna povolení… a pak se změnila
pravidla a projekt realizován být nemohl. My to
ale bereme tak, že jsme se spoustu věcí naučili,
udělali jsme si spoustu vazeb. A taky jsme v sobě
našli sílu i přes to zklamání jít dál.“
David Zandler přišel nejen s praktickou ukázkou
občanské aktivity, ale byl dobře připraven
i teoreticky. Filozofické otázky spojené s nechutí lidí
se na chodu komunit aktivně podílet si sám pro sebe
zodpověděl a nám představil „top list“ zabijáků
aktivního občanství. Jsou to: PASIVITA: „… lidé
v dětství nezažili to, že mohou něco změnit, nemají
pozitivní zkušenost.“ STRACH: „Lidi mají strach něco
nahlas říkat, bojí se třeba, že ztratí práci…“.
HYPOTÉKA: „Mladí lidé, kteří mají hypotéku, jsou
v pasti. Pořád pracují, musí vydělávat a na nic víc
nemají čas.“ RODIČOVSTVÍ „… je teď moje vlastní,
i když pozitivní, zkušenost. Člověk se uzavře ve svém
světě a nemá ty možnosti, jako když byl mladý. Čím
dál víc chápu, proč revoluce dělají mladí lidé,
studenti, kteří nemají strach, děti a hypotéku.“
Jednoduché, jasné, pravdivé…
David Zandler také upozornil na důležitost
výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit. To vše je
dle jeho názoru důležité k tomu, aby mladí lidé mohli
být aktivními občany a budovat kvalitní komunitní
společenství. Když dospívající člověk dostane
zodpovědnost za cokoli, je to nejlepší motivace
k tomu, někam společnost posouvat.
Jana Votavová pracuje s dětmi a dospívajícími.
Vede je k tomu, že „občanská společnost je nás všech
a musíme se o ni starat“. Učí je, aby znaly svá
práva, ale aby také věděly, že mají povinnosti.
„Ve společnosti je vždy něco za něco, a když té
společnosti něco dávám, tak ona mi také něco
přináší.“ Vedle Národního parlamentu dětí a mládeže pracuje také v České radě dětí a mládeže, pod
kterou spadají např. skauti, dobrovolní hasiči, Liga
lesní moudrosti. Tato organizace spolupracuje a zastřešuje spolky dětí a mládeže, ale komunikuje také
s politiky. Je členkou Výboru pro práva dítěte Úřadu
vlády, kde pomáhá řešit legislativní stránku věci.
Výčtem svých aktivit se slečna Votavová
samozřejmě nechtěla planě chlubit. Sama sebe
použila jako příklad toho, že když člověk chce, může
v občanské společnosti dosáhnout mnohého
a ovlivňovat dění kolem sebe, i když třeba – stejně
jako ona – pochází z malého městečka.
Touto pozitivní informací vyslanou do publika
bylo zakončeno představování jednotlivých hostů
a nastala diskuse. Účastníci kulatého stolu byli
aktivní (tak jak zaměření kulatého stolu vyzývalo),
takže hosty zahrnuli svými otázkami, názory, po-

llemikami. Mnohé bylo spíše teoretického, ba
až filosofického rázu, ale mohli jsme načerpat i
spoustu praktických informací o tom, kam až
„chapadla občanské společnosti“ mohou sahat.
Jiřina Šiklová na dotaz jednoho z posluchačů
vysvětlila roli školy na poli občanského vzdělávání.
„Úkolem není školy občanství vyučovat, dokonce ani
v občanské výchově! Škola musí občanstvím žít, musí
být cítit v klimatu. Pak jedině má šanci, že studenti
pochopí. Přílišná organizace těchto aktivit podle mě
jednoznačně škodí.“
I David Zandler, jako středoškolský učitel,
souhlasí s tím, že klima školy je jednou z podstatných věcí. Dalším důležitým faktorem jsou osobnosti
učitelů. „Je tristní, kdo na našich školách učí,
neexistují kritéria na osobnost učitele. Škola by
neměla aktivitu zabíjet, pro to bychom měli udělat
více…“.
A pak se strhla vášnivá debata na téma školství.
Na jedné straně stáli ti, kteří trvali na tom, že dnešní
školství je strnulé, založené na memorování, stejné
už 100 let, ubíjející tvořivost a aktivitu mladých lidí,
na druhé straně se posluchači, zejména z řad učitelů,
(a že se jich kulatého stolu zúčastnilo poměrně dost!)
snažili ostatním vysvětlit pozici dnešní školy v roli
vychovatele k uvědomělému občanství. Nikdo zatím
nedefinoval, zda má škola učit POUZE (to slovo je
velmi důležité) fakta – letopočty, vzorečky, jména
osobností a názvy jejich děl… nebo též to,
aby student jednal jako čestný člověk, uměl vycházet
s ostatními, nebál se říkat své názory… Dále se
diskuse též točila okolo klesající úrovně středoškolských a vysokoškolských studentů.
Podle Petra Čápa je škola institucí, která „má
vzdělávat, ale jako taková nesmí rezignovat na to,
aby vychovávala především občany – aktivní,
odpovědné a informované občany. K čemu jinak by
pak státní vzdělávání bylo. Dalším problémem je,
že škola musí být apolitická. Ale jak? Vždyť všechno
je politika. A my bychom měli otevírat školu velkým
tématům, která bouří českou společností – třeba
důchodová reforma – co to je, co si o tom myslí pravice, co levice… Škola musí být prostředím, kde se
můžou studenti na neutrální půdě vyjádřit, učit se
o velkých věcech přemýšlet a mluvit. Nesmí být
apolitická, ale musí být neutrální.“
Jiřina Šiklová ale všem záhy vysvětlila, kde je
příčin a problému ve vztahu škola a politika. Otevřela
nám historické okénko z nedávné minulosti,
kdy škola, cituji, „hustila do dětí ideologii“, a proto je
dnes obava či nechuť otevírat školu politickým
tématům.
Matěj Hollan se do českého školství „obul“.
„Dnešní školství není schopno naučit matematiku,
dějepis, cizí jazyky a vůbec nic. Ten systém je celkově
v úplném rozkladu a je schopen učit lidi jen biflování.
Takže školy by měly vést k občanskému vzdělávání,
ale neumí nic. Neučí děti diskutovat, pracovat
ve skupinách, tvořivě přemýšlet… Kdyby se v tomto
žáci rozvíjeli, byla by to ta aktivní občanská výchova.“

Jakou reakci vyvolal tento názor u přítomných
učitelů, vám jistě nemusím říkat. Vášnivá diskuse
o roli škol se rázem stala ještě vášnivější a přítomní
by se možná – nebýt moderátorského umu pana
Štyrského – neposunuli k žádným dalším, stejně
zajímavým, tématům. Třeba k tomu, proč je v politických stranách málo lidí a občané nemají chuť se
zapojovat do politiky. „Protože být politikem či aktivistou je u nás bráno jako… brrr, to je něco divného.
Přitom v západních zemích, když je někdo označen za
aktivistu, je to čest. Aktivista dělá víc politiku, než
mnohý politik.“ odpovídá Petr Čáp. Jana Votavová
vidí cestu v zapojení mladých lidí. „Už děti by se měly
naučit a je jedno kde - ve škole, v debatním kroužku,
ve skautu, na fotbale, jak diskutovat, formulovat
názory. My jim musíme dávat pozitivní zpětnou
vazbu, pozitivní příklady. A tito lidé se potom
nebudou bát vstupovat do politiky, třeba zprvu jen
do komunální. Tam už se dneska věková hranice
snižuje.“
Dalším tématem bylo získávání informací.
Svobodný přístup k nim je jedním z pilířů demokracie. Pokud občané nemají možnost se k potřebným
informacím dostat, nelze dost dobře občanskou
společnost budovat.
Radek Pulkrábek – litomyšlský komunální politik
– hledá odpověď na otázku, co nejvíce omezuje
občany v prosazování demokracie. Dle jeho
zkušenosti je to malá informovanost obyvatel.
Problémem je dostat informace o dění ve městě
k občanům tak, aby nebyly nikým a ničím upraveny
a byly dodány včas.
Matěj Hollan předává své zkušenosti: „Já se
svobodným přístupem k informacím zabývám
prakticky i teoreticky. Vy máte právo informace mít,
získávat je v podstatě jakkoli. Ale praxe je taková,
že když vám úřad informace vydat ze své vůle
nechce, tak vám je prostě nevydá. Potřeba je hodně
křičet, mluvit o tom, psát do velkých médií, protože
ta o to mají zájem. A prakticky - my, v Žít Brno, jsme
začali psát satiru. Zjistili jsme, že satira je to, co lidi
čtou, dělat si srandu z politiků a upozorňovat
na nepravosti vtipnou formou je mnohem účinnější
než stroze informovat.“
Finále kulatého stolu bylo ryze litomyšlské,
diskutovali jsme témata, která se našeho města
přímo dotýkají (radniční zpravodaj, komunální volby,
fungování LDN, informovanost občanů….) A pozitivní myšlenka na závěr – do minulých komunálních
voleb v Litomyšli, která má deset tisíc obyvatel,
vstupovalo deset subjektů – to je přece skvělý
příklad občanské angažovanosti.
A co otázky v úvodu, byly zodpovězeny? Myslím,
že více než uspokojivě. Dotkli jsme se mnoha oblastí
lidského, potažmo občanského života. Nastínili jsme
aspekty aktivního občanství a snažili se postihnout
jej v co největší šíři. Kladu si otázku, zda jsme došli
k nějakému konkrétnímu závěru, a mám dojem,
že ano.
Pokud chceme i v budoucnosti nazývat
společnost u nás demokratickou či občanskou,
začněme dnes u dětí a mladých lidí. Naučme je
přijímat zodpovědnost za své činy, diskutovat, nebát
se říkat své názory, umět přijímat kritiku. A pomozme jim po každém pádu vstát, podívat se zpět
a poučit se.

Olga Radimecká
Generace 89, o. s.,
koordinátorka projektu ARC
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HLAVNÍ TÉMA...
Lipertová. Závěrečnou zprávu a videozáznam
budete moci shlédnout na našich webových
stránkách.
Co nás čeká dále? 15. dubna od 18.00 budeme
v Zámeckém pivovaru v Litomyšli hovořit o tom,
jak se dobře postarat o nemovitou památku a umím
si představit, že tato otázka vzbudí v nejednom
majiteli historické budovy patřičné emoce…
Předmětem dalšího kulatého stolu budou radniční
listy, přesněji řečeno otázka: Jak aktivně budovat
a udržet kvalitní radniční listy z pohledu občana.
V září se zastavíme u problému Samostatný občan
= aktivní rodič aneb jak komunikovat se
vzdělávacími institucemi a že je to problém opravdu
aktuální, se ukázalo již v diskusi o aktivním
občanství. Myslím, že jej ocení jak učitelé,
vychovatelé a zřizovatelé škol, tak i rodiče. A pozor,
ve všech případech platí: zajímá-li Vás k danému
tématu nějaká konkrétní osoba, se kterou byste se
chtěli setkat, víte-li o někom, koho byste chtěli
slyšet, nebojte se napsat! Vašeho názoru si vážíme!
Aby ale nezůstalo jen u kulatých stolů - další
oblastí, na kterou zaměřujeme pozornost, je tvorba
jednoduchých návodů pro složité situace. Formou
komiksu se snažíme popsat, jak například
zorganizovat občanskou aktivitu, jak založit
sdružení nezávislých kandidátů do komunálních
voleb, jak rozumět rozdílu mezi státní správou
a samosprávou, jak se přiblížit objektivní a vyvážené informovanosti v médiích financovanými
obcemi apod. Téma občanské společnosti,
skloňované u kulatých stolů ve všech pádech,
zůstává.
Jak vidno, vzdělávací aktivity nemusejí nutně
znamenat biflování či nudu ve školní lavici. Naopak.
Pro to, abychom si uvědomili, kým jsme, čím
disponujeme, co máme, z čeho vycházíme, jaké
hodnoty vytváříme a co po sobě zanecháme, stačí
být namnoze pozorný vůči světu okolo. Třeba nám
v tom pomůže regionální festival (září) zaměřený
právě na to, co je místní, lokální, regionální. Nebo
brožurka příkladů dobré praxe, kde uvidíme,
co dobrého a prospěšného dělají v našem kraji
jinde. A třeba nás to bude inspirovat…
Až to všechno budeme mít za sebou, dáme
to do novin! Sami si je napíšeme, vytiskneme
a rozdáme. Abyste věděli, že jsme tu byli a abyste
si připomněli, že jste tu byli s námi!
Mějte se hezky!

Marcela Boštíková
Hlavní koordinátor projektu ARC
GENERACE 89 o. s.
www.facebook.com/arsregiocivitas
www.generace89.cz
marcela.bostikova@gmail.com

2. kulatý stůl
projektu ARC
Aktivní občanství
a participace
na veřejném dění
Co si představit pod pojmem „aktivní občan“?
Co je občanská společnost? Jaký význam má
participace na veřejném dění a co se pod tím skrývá
v praxi? Není náhodou „aktivista“ hanlivé slovo?
Dá se „občanství“ naučit? S těmito a mnohými
dalšími otázkami jsme se pouštěli do organizace
druhého kulatého stolu v rámci projektu ARC.
Hledali jsme osobnosti, které by nám na tyto otázky
pomohli nalézat odpovědi.
A kdo se tedy nakonec posadil ke kulatému stolu
v roli diskutujícího odborníka? Jiřina Šiklová socioložka a publicistka, Jiří Štyrský - pedagog FIM
UHK Hradec Králové, Petr Čáp - ředitel Centra
občanského vzdělávání, Matěj Hollan - předseda
občanského sdružení Brnění, spoluautor Žít Brno
a www.mapyhazardu.cz , David Zandler - skaut
a koordinátor projektu LILIE a Jana Votavová koordinátorka Kecejme do toho, Národního
parlamentu dětí a mládeže a sociální sítě
OurSpace.cz.
Tito lidé tvoří zajímavou směsici názorů
a pohledů na roli aktivního občana. Vzájemně se
doplňují, někdy spolu nesouhlasí v otázkách
participace občana na životě společnosti, ale
především společně dovedou na roli „obyčejných
lidí“, kteří chtějí něco dělat pro svoji komunitu,
nahlédnout z mnoha úhlů a postihnout toto téma
v celé jeho šíři – nebo se o to alespoň pokusit.
Diskuse se totiž stáčela různými směry – chvíli jsme
mluvili o školství, přešli jsme na včasnost a úplnost
informací, diskutovali jsme o přístupu radnic
k občanům, podívali jsme se do historie… Debata
trvala více než tři hodiny a klidně by ještě další tři
mohla pokračovat, kdyby diskutujícím nejely spoje
domů a ráno jsme nemuseli všichni do práce…
Každý z hostů v úvodu představil svůj pohled
na roli aktivního občana a občanské společnosti.
Jako první se ujal slova Jiří Štyrský, který nás
s noblesou, moudrostí a optimistickým pohledem
na svět večerem provázel. „Jsem povoláním geograf,
takže to skoro vypadá, že sem nepatřím, ale to je
omyl. Pokud člověk chce země poznávat, musí
cestovat a setkává se s mnohými společnostmi
a zkoumá, jak to kde funguje“, představil se s tím,
že máme hledět do minulosti a vztahovat ji
k přítomnosti. Jedině tudy vede, dle jeho názoru,
cesta k tomu, jak společnost občansky rozvíjet.
Jiřina Šiklová nám nabídla pohled do historie.
Nastínila, jak se vyvíjela česká občanská společnost:
„Celé 19. století existovaly spolky, kluby. Lidé se
dávali dohromady na jiné bázi, než tam, kde je

hierarchizovaná společnost. To bylo podobné u nás
jako ve Spojených státech, proto jsme od nich měli
v první republice takovou podporu. Byla tu tedy
poměrně bohatá společnost, která se začala sama
aktivizovat a organizovat. (...) Nevládní organizace
a občanská společnost jako taková je něco, co politici
nemají rádi. Nikdy. Protože si uvědomují, že čím jsou
občané aktivnější, tím role politiků jako vůdců klesá.
Když je dobře rozvinutá občanská společnost,
tak stát potřebujeme na poměrně málo věcí.
Ale jinak si lidé vystačí. Co je dobré vědět - všechny
totalitní režimy vždycky jako první zlikvidovaly
občanskou společnost. Ať to byli fašisti nebo
komunisti. To je totiž nekontrolovaný sektor,
který nemají pod svým palcem.“
Petr Čáp se k občanství vyjádřil takto: „Bylo by
fajn, kdyby v Česku existovalo koncepční občanské
vzdělávání. Demokracie znamená, že člověk vylézá
ze svého soukromí a na ose člověk – komunita – stát
má potřebu participovat. Tato potřeba není dána
všem a není dána navždy. Je to proces celoživotní
socializace. Proto by u nás měla existovat celoživotní
občanská výchova. A kdo je pro mě aktivní občan?
Aktivní občanství je dobré něčím zarámovat. Tím
rámcem je pro mě demokracie. Je to o diskusi,
debatě a zajímání se, vstupování do veřejného
prostoru. Mladí lidé se dnes o to veřejné, zejména
o politiku, vůbec nezajímají. Co je nejhorší, mají
dojem, že společnost nejde měnit, že je to nějaká
statická entita, kulisy, se kterými se nedá hýbat. To je
přece úplně proti myšlence demokracie – procesu
diskuse, která se utváří každý den! Vzniká tady
vakuum mezi politiky a občany. A toto prázdno pak
zneužívají různé radikální skupiny.“ Lze ale v politice
něco změnit? Není to boj s větrnými mlýny? To jistě
proběhlo hlavami posluchačů. Petr Čáp recept zná –
„Způsob, jak navrátit vládu lidí do jejich rukou,
je právě aktivní občanství, to, že se vrátím k práci
v komunitě. Lepší než rezignovat je začít vstupovat
do veřejného prostoru a věci rozhýbávat.“
Matěj Hollan je „praktik“, neteoretizuje, mluví
o svých aktivitách a z jeho slov je poznat, že je
člověkem, kterému záleží na tom, v jaké společnosti
žije. Působí mj. v občanském sdružení Brnění,
které se zabývá územním plánováním v Brně,
a hazardem na celorepublikové úrovni: Proč je u nás
nejvíc hazardních přístrojů na občana v Evropě?
Co se s tím dá dělat? To jsou otázky, které Matěje
pálí. Co jistě (nejen) Brňany zajímá, je satirický
portál Žít Brno, který se zabývá lokální satirou.
„Máme tady demokracii, máme možnost do věcí
mluvit, a když se to uchopí dobře, máme možnost
do věcí zasáhnout

Projekt ARC na internetu

http://www.facebook.com/arsregiocivitas
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HLAVNÍ TÉMA...
1. kulatý stůl projektu ARC v časopise Architekt

Veřejný prostor v obci
1. října 2012 se v kapli zámeckého pivovaru
v Litomyšli konal kulatý stůl na téma „Jak
ovlivňovat podobu a využití veřejného
prostoru v obci“, jako první výstup projektu
ARS REGIO CIVITAS – Občanské vzdělávání
pro kulturu, region a demokracii. Místo i čas
byly vybrány záměrně: původně renesanční
stavba zámeckého pivovaru je v jeho
zmodernizované podobě dílem Josefa Pleskota
a 1. říjen je světovým dnem architektury. Tuto
událost si Litomyšl připomínala různými
akcemi spjatými zejména s litomyšlskou
architekturou pod jednotným názvem
Archimyšl. Kulatý stůl tak navázal na
předchozí program.
Ve výběru účastníků kulatého stolu jsme se
snažili zohlednit skutečnost, že veřejný prostor
je záležitostí širšího okruhu lidí: architektů,
urbanistů, představitelů obcí, aktivní
veřejnosti.
Účastníky byli: Petr Hurník, pedagog katedry
architektury FAST VŠB TU v Ostravě, který
se věnuje urbanismu; Michal Kuzemenský,
vedoucí katedry architektury a urbanismu FA
ČVUT v Praze; Pavel Janšta, místostarosta města
Vodňany a spoluzakladatel o. s. Vodňany žijou;
Antonín Dokoupil, vedoucí odboru rozvoje
a investic MÚ v Litomyšli odpovídající za
koncepční činnost při rozvoji města, program
regenerace a spolupráci s městským architektem;
Michal Kortyš, starosta města Litomyšle a člen
Komise pro dlouhodobý rozvoj a investice;
Jolana Říhová, zástupkyně nadace Proměny
podporující proměny měst se zapojením
místních obyvatel; Daniel Brýdl, člen Komise
pro dlouhodobý rozvoj a předseda správní
rady o. s. GENERACE 89, a moderátor kulatého
stolu Adam Gebrian, architekt, kritik, teoretik
a propagátor architektury, pedagog soukromé
vysoké školy architektury ARCHIP Praha.
Adam Gebrian vstoupil do problematiky
efektní prezentací, která vždy na dvou
fotografiích postavila proti sobě veřejný
prostor plně využívaný, utvářený lidmi
spontánně v průběhu let navzdory mnohdy ne
zcela ideálním podmínkám, a prostor nový,
umělý, častokrát finančně naddimenzovaný
a nevyužívaný. Výsledná otázka se tak změnila:
od podoby a využití veřejného prostoru jsme se
dostali k jeho uživatelům.

ARCHITEKT

5/6 2012

Veřejný prostor v obci Diskutující kladli důraz
na různé priority:
JŘ Důležité je, aby veřejný prostor jako majetek
obce/měst byl veřejnosti volně přístupný.
DB Aby v něm tepal život. AD Ale zároveň aby
umožnil lidem „zevlovat“, jen tak být. PJ Je to
místo, které čím lepší ho máme, tím ho máme
raději.

4

PH Veřejný prostor je území, které sdílejí nějací
uživatelé. Je potřeba ty uživatele znát. Čím
složitější veřejný prostor, tím větší spektrum
uživatelů má a tím různější cíle tito uživatelé
sledují. Na dálnici je to poměrně jednoduché –
je plná uživatelů veřejného prostoru, kteří mají
společný cíl, na kterém participují a kooperují –
bezpečně se dostat z místa na místo. I na dálnici
s takto jednoduchým zadáním se nachází
sociopatologické jevy – někdo někoho vytroubí,
vytlačí z dálnice atd., a to je jednoduchá
funkce, jen jedna!

PH Řešením problému bude postupné
omezování parkování (až na polovinu), a sice
tak, aby tato opatření byla pro řidiče únosná,
tj. umožnit jim parkování před náměstím,
nabídnout jim za nevjíždění do centra bonusy,
výhody, alternativy.
Proměna nábřeží řeky Loučné ve spodní části
Vodních Valů byla dalším horkým tématem:
Je nutná? Kdo ji inicioval? Co bude obnášet?
Odpovědi byly nasnadě.
DB Iniciátorem bylo občanské sdružení
GENERACE 89; s jeho myšlenkou proměny

Co je veřejný prostor? ...
MKu Ve městě existují veřejné prostory, které
těch funkcí musí splňovat třeba dvacet. Když
řeknu „veřejný prostor“, myslím tím především
jeho uživatele a jejich motivace. Veřejný
prostor neznamená skoro nic, veřejný život je
to podstatné. A my architekti bychom se měli
snažit v našich návrzích pokud možno pochopit
motivace – když děláme dálnici, motivace je
jednoduchá, když tvoříme městský prostor,
je motivace složitá… Také je podstatný rozdíl
mezi uživateli a hybateli. Hybatelem je vždy
subkultura, ti, co zkoumají, co ten prostor
unese, alternativní mladí lidé, kteří zkouší,
co se tam dá dělat. Důležití lidé jsou důchodci
a další jsou i bezdomovci. Je dobré položit si
otázku, kdo vlastně ten prostor vytváří a kdo
ho má čas využívat. Nejsou to paradoxně lidé
produktivního věku.
Specifická situace v Litomyšli Zde je
dlouholetým problémem parkování aut na
hlavním historickém Smetanově náměstí.
PH Já jsem velice obdivoval ta podloubí, kšefty
a kavárny vypadají fajn, ale pořád říkám, že je
mi líto té nádherné plochy. Nečekejte, že když
vyženete ze dne na den auta, budou všichni
nadšeni. Tady je to tradice, bohužel to tak bylo
v západní Evropě před 50 lety také. Například
Italové by nikdy nepřipustili na náměstí auta.
Pro auta jsou ulice, náměstí je to největší, co máte
ve městě, a jestliže to místo zaměníte
s parkovištěm, tak ho pohřbíte, přestože tady
náměstí ještě pořád dominuje – taková krása.
MKo Tento problém je možné vyřešit jen
konsensem obojího. Prioritou je zachovat
náměstí živé, s jeho obchody a provozovnami,
které dávají pracovní příležitost cca 800 lidem
a k náměstí historicky patří.
DB Je třeba zabránit vylidnění centra tím,
že by se parkování zakázalo (hovoříme o 450
parkovacích místech!) a jezdilo se nakupovat
za město. Tento způsob se ukázal v jiných místech
(př. Telč) jako kontraproduktivní. Naopak, na
náměstí je potřeba udržet lidi, a zejména ty,
kteří tam žijí 24 hodin denně!

parku a nábřeží (v opačných prioritách) se
město ztotožnilo, společně vypracovalo
projekt, se kterým uspělo ve velké konkurenci
52 projektů, a s přispěním nadace ve výši až
25 milionů korun se jej se zapojením veřejnosti
v následujících letech pokusí zrealizovat.
AD Tyto otázky vypovídaly o dvojím: jednak
o předchozích ne zcela vhodných způsobech
komunikace města s veřejností, jednak o vlastní
nedostatečné obeznámenosti. Jako prostředek
předejití podobným obavám se zde jeví lepší
vzájemná komunikace. Pro tuto chvíli je
důležité veřejnost ujistit: cílem chystaného
zásahu není agresivní, radikální proměna.
Cílem je vyjít vstříc požadavkům litomyšlské
veřejnosti a při maximálním zachování
přírodního rázu území, kultivaci prostoru bez
dopadu na životní prostředí, bez toho, že by byl
architekt nutně vidět.
Inspirace Během kulatého stolu zazněly různé
příklady řešení problémů veřejného prostoru
z Kodaně, Amsterdamu, Bogoty, Paříže, Říma,
Vídně, Sienny, Bratislavy a dalších.
Do diskuze přispěli emeritní starosta Litomyšle
Miroslav Brýdl, členové Komise pro životní
prostředí Jarmila Chladová, Marie Venclová,
Hynek Baňouch a další.
Marcela Boštíková
koordinátor projektu ARC

Videa z kulatých stolů

http://www.youtube.com/generace89os
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Prima odpoledne podruhé
Rychle stručně pro ty, kteří nevědí, o čem je
řeč: Prima odpoledne je projekt, který je financován
výdělkem z Bleších trhů a Větrání šatníků. Jednou
v týdnu se schází studentka pedagogické školy
s žáčkem Základní školy Zámecká a tráví spolu
odpoledne. Na každou schůzku dostává dvojice 100
Kč z Blešího fondu.
Letní prázdniny uzavřely první kapitolu Prima
odpoledne, takže jsme měly (Eva a já) dva měsíce
čas ohlížet se, vylepšovat, hledat nové nápady.
Začaly jsme už v červnu, kdy jsme se sešly s rodiči,
dětmi a studentkami a doslova jsme z nich mámily
nápady na zlepšení. „Je to v poho, nic tomu
nechybí,“ byla reakce studentek. „Jsme moc
vděčné, že Prima odpoledne existuje, skvělé,
vytrvejte“ pěly chválu maminky. „Hustýýý, dobrý
a já nevíím…“byly nejčastější reakce dětí, když jsme
se ptaly jich, co udělat jinak.
Že by bylo Prima odpoledne bezchybným
projektem snů? To asi ne, ale funguje. A funguje
dobře ku prospěchu všech do něj zapojených.
Studentky si vyzkouší svůj pedagogický um, děti
mají velkou kamarádku, která je celé odpoledne

jenom jejich, maminky mají klid a my v Generaci
radost, že můžeme pomáhat.
S novým školním rokem se Prima odpoledne
znovu rozběhlo. Pravda, neběželo od září, spíše
pokulhávalo a občas ho bolely obě nohy, hledalo tu
správnou trasu, ale od října je z něj opět zdatný
běžec na dlouhou trať s jasným cílem. Tím je udělat
jedno hezké odpoledne v týdnu devíti (!) dětem ze
Základní školy Zámecká. V loňském roce jedna ze
studentek ukončila svou účast v projektu, neboť
sehnala práci daleko od Litomyšle, ale vzápětí nato
se objevily tři další šikovné holky, které měly o Prima
odpoledne zájem. I dětí ze základní školy přibylo. Z
loňských sedmi je letošních devět.
Projekt se nám úspěšně rozrůstá a myslím,
že dosahuje svého maxima, co se počtu dětí týče.
Rády jsme se všemi studentkami, dětmi a rodiči
v osobním kontaktu, což by při větším počtu nebylo
tak jednoduché. Bleší trhy jsou rok od roku
úspěšnější (díky, Litomyšlané, je to vaše zásluha!)
ale pokrýt potřeby více dětí by také horko těžko
zvládaly. Takže zůstáváme u malého (chce se mi říci
až rodinného) projektu, který přináší mnoho lidské

radosti, úsměvů a rozzářených dětských očiček.
Poděkování za to, že vše funguje tak, jak má,
patří mnoha lidem. Nechci je vyjmenovávat, protože
bych určitě na někoho zapomněla, což by mě
mrzelo. Ale vy, kdo jste dočetli až sem a Prima
odpoledne jste jakkoli podpořili (nákupem
či prodejem na „Blešáku“, nápadem, organizační
pomocí), přijměte moje: „ DÍKY, BEZ VÁS BY TO
NEŠLO!“.
PS: A jeden návrh na vylepšení přece jen
máme…Plánujeme společný víkend plný zábavy.
Zdalipak se to podaří…. To vám napíšu v dalším Genu

Olga Radimecká
Generace 89, o. s.,

Petice k R35 - aktuální info

Petr Malota a Dan Brýdl předávají petici Radko Martínkovi,
hejtamovi Pardubického kraje.
V minulém vydání GENu jsme Vás informovali o probíhajícím sběru
podpisů pod petici ohledně trasování rychlostní komunikace R35 kolem
Litomyšle. Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kteří se pod petici
podepsali, a také těm, kteří podpisy aktivně sbírali. Nakonec bylo pod peticí
připojeno 1973 podpisů !!
Ve čtvrtek 7.června Rada Pardubického kraje rozhodla, že trasa silnice
R35 by měla být kolem Litomyšle vedena severněji, tedy až za obcemi Sedliště
a Kornice. Pár dní před hlasováním v krajském zastupitelstvu si 19.6.2012
přijel do Litomyšle petici od zástupců petičního výboru osobně převzít
hejtman Pardubického kraje pan Radko Martínek. Jak se vyjádřil, on sám velmi
podporuje co nejrychlejší dostavbu R35 na Moravu – tak snad se bez
dlouhodobých průtahů dočkáme. Dne 21.6. pak výše uvedenou trasu
schválilo i Zastupitelstvo Pardubického kraje.

Daniel Brýdl
brydl@generace89.cz
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Za podsíň krásnější
Na naši výzvu, aby se nám ozvali spoluobčané
a podnikatelé, kteří by rádi spolupracovali na
„kodexu“ obchodníka na litomyšlském náměstí, se
bohužel neobjevila ani jedna reakce. Částečně byla
výzva „Za podsíň krásnější…“ diskutována na Komisi
pro dlouhodobý rozvoj a několik spoluobčanů i
zastupitelů nám vyjádřilo podporu a to je ale asi tak
maximum, co český člověk dokáže (dorazily i negativní ohlasy, které nepřekvapily – i za ně díky).
Panu starostovi jsme předali vyhlášky z některých
měst, kde podobnou problematiku řeší (Telč, Dvůr
Králové nad Labem, Jičín, Trutnov), a pan místostarosta Stříteský slíbil, že prodiskutuje tuto
problematiku se zástupci Městské policie a budou
hledat možnosti zlepšení při využití současné
legislativy. Zda se něco změnilo, posuďte na náměstí
sami…..
Vznikl i prvotní návrh kodexu (viz rámeček), ale
pokud nebude aktivita ani ze strany samotných
obchodníků a majitelů domů, ani ze strany zástupců
města, dospěli jsme k názoru, že „hrách na zeď“
házet již dále nebudeme a do Litomyšle asi tento
způsob prodeje bude do budoucna patřit….

KODEX – první návrh pravidel pro vystavování zboží na litomyšlské podsíni
1. Vystavované zboží pouze v přímé návaznosti na sortimentu dané provozovny. Prodej nesouvisející
s nabídkou prodejny pouze ve výjimečných, časově omezených případech (trhy, jarmark apod.)
2. Nevystavovat zboží v části u výloh (nejen z estetického hlediska, ale také kvůli nevidomým spoluobčanům).
3. Vždy nechat průchod z podloubí směrem do náměstí alespoň o šířce 2/3 šířky daného průchodu.
4.Výjimkou jsou pouze předzahrádky a sezení v návaznosti na provozovnu poskytující občerstvení
5.Stojany na zboží by měly být profesionální, estetické, nepoškozené a spíše lákat dovnitř k nákupu než
sloužit k vlastnímu prodeji. Zboží na podsíni nevystavovat v papírových krabicích.
6. Po ukončení pracovní doby vystavované zboží včetně stojanů vždy uklidit (s výjimkou předzahrádek)
7.Reklamy nebo vystavované zboží a stojany by nemělo zakrývat dekor na průčelí, historické portály,
dveře či jiné historické prvky na náměstí
8.Způsob vystavení zboží by měl být estetický, hodící se do historického centra (tvarem, barvou,
materiály, provedením apod.)

Jak to řeší ve Svitavách?
Ve Svitavách se rozhodli problém se zarovnáním podloubí (podsíní)
řešit. Radní připravili novelu vyhlášky o poplatku za užívání veřejného
prostranství. Podstatou úpravy je zvýšení ceny ze 12kč na 100kč za den
a to u každého zabraného m2 nad stanovenou mez, která činí 2 m2.
Více se dozvíte na webu Svitavského deníku.
http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/provetra-vyhlaska-podloubinebo-si-obchodnici-priplati-20130131.html

Daniel Brýdl
brydl@generace89.cz

Jakub Tmej
tmej@generace89.cz

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.

ź

www.generace89.cz
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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 kavárně Na Sklípku. Místa je tam
dost a všichni jste srdečně zváni.
ź 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
ź

www.facebook.com/Generace89

GEN
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Soutěž ve vaření guláše
18.5.2012

Den otevřených zahrad
9.6.2012

Farmářské a bleší trhy
léto 2012

Čištění řeky Loučné
15.9.2012

Volejbalový turnaj v Osíku
24.11.2012

Občanská společnost - 2.kulatý stůl
10.12.2012

... V KOMISÍCH RADY MĚSTA

Komise pro dlouhodobý rozvoj
Uplynuly dva roky od ustavení Komise
pro dlouhodobý rozvoj a nutno říci, že s výstupy této
komise nejsem, stejně jako další členové jiných
komisí jmenovaní za Generaci 89, příliš spokojen.
Ačkoli na naší komisi se alespoň podařilo nastolit
pravidelné setkávání, schůzky probíhají spíše
ve stylu „pojďme si hezky popovídat, co je ve městě
nového“, než abychom pracovali na dlouhodobém
rozvoji města. Příliš vizí a idejí jsem na schůzkách
bohužel nezaznamenal.
Například jsem se pokoušel hledat řešení
neutěšené situace na podloubí (tedy stále méně
prostoru pro průchod, nemluvě o estetické úrovni
nabídky zboží některých prodejců), ale jakoby
vedení města nemělo chuť s tímto něco dělat,
potažmo mi bylo vysvětleno, že existuje tržní řád,
který tuto problematiku řeší. Proč ale Městská
policie nevybírá pokuty při porušování řádu,
mi vysvětleno nebylo, pouze pan místostarosta
Stříteský slíbil, že se na celou věc zaměří…..
Jedno ze setkání komise bylo věnováno
spirálové okružní křižovatce na místě světelné
křižovatky na R35. Zde jsme se pozastavovali
nad tím, že je v navrhovaném řešení dána takřka
absolutní přednost automobilům před chodci
i cyklisty, a s navrhovanou úpravou většina členů
komise nesouhlasila. Bohužel, opět zde lze pouze
konstatovat, že komise nemá žádnou pravomoc
závazně rozhodovat – jde o diskusní klub a je plně
na zástupcích města, zda si od členů komise něco

k srdci vezmou – i přesto se mi chce věřit, že aktivní
činnost v komisích rady města má smysl. Tímto bych
rád apeloval na všechny, kdo se nechali do komisí
zvolit – pasivita a neúčast na setkáních komisí
povede pouze k tomu, že příště po volbách
může nově zvolené vedení města (správně)
argumentovat, že komise nic nepřináší, když se
jejich setkání účastní tak málo lidí (např. zástupce
za Věci veřejné byl na setkání Komise pro dlouhodobý rozvoj za dva roky pouze jednou – na úvodní
schůzce).

Daniel Brýdl
brydl@generace89.cz
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Komise pro kulturu, cestovní ruch
a spolkový žitvot
Těšíme se na...
Komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový
život vznikla vloni na počátku roku sloučením
Komise pro kulturu a spolkový život a Komise
pro cestovní ruch. Během činností jednotlivých
komisí jsme totiž zjistili, že nás často zajímají stejná
témata a máme podobné nápady. Svou roli v tom
sehrála také praktická otázka - abychom byli lépe
usnášeníschopní. Zabýváme se různými náměty
a hledáme jejich nejlepší řešení. Ukázalo se,
že kultura a cestovní ruch jsou v Litomyšli spolu
hodně provázané. Myslím, že se nám toho společně
dost podařilo. Stačí si vzpomenout na fenomenální
Lázně ducha a Gastroslavnosti M.D. Rettigové
– už se Vám také sbíhají sliny?
Nově bylo také „vyhlášeno" celoroční téma
„Litomyšl 12krát jinak" s podtématy: Litomyšl
pohádková, lázeňská, umělecká, gurmánská,
tajemná, sportovní, moderní a další. Nabídli jsme
tak inspiraci nám všem, kteří zde žijeme, pracujeme
a máme chuť něco pořádat, ať jsme z řad
podnikatelů, kulturních institucí, spolků nebo
soukromé osoby. Věříme, že naše inspirace by se
mohla stát jakýmsi „návodem", jak si nejlépe
naplánovat jednotlivé akce a případně je vzájemně
propojit. V Litomyšli to prostě žije a často se jich
sejde víc najednou, což může být, a bývá, pro jejich
pořadatele problém. Mezi organizátory to je velmi

diskutované téma a mnoho z nás hledá cesty, jak
vše řešit. Možná že právě toto je jedna z cest – proč
ji nevyzkoušet?
V letošním roce chceme pokračovat v podobném duch - nápadů a úkolů máme dost. Na naší
první letošní schůzce jsme se seznámili s žádostmi
o dotace na činnost a pořádaní akcí spolků,
soukromých subjektů apod. Posuzování není vůbec
jednoduché a vážíme si všech, kteří něco dělají
pro ostatní. I zde je nutno říct, že hlas komise je však
jen hlasem poradním a o výši dotací v konečném
řešení rozhoduje Rada města Litomyšle.
Co dál? „Vyhlásili jsme" nové téma na rok 2013.
Zajímá Vás to? Čtěte pozorně městský zpravodaj
Lilie, sledujte stránky města. Máte-li Vy sami nějaké nápady nebo připomínky v oblasti kultury
či cestovního ruchu, obraťte se na nás. Práce
pro Litomyšl nás baví!

LITOMYŠL 2013

13.5.2013 - 18.5.2013
www.gastroslavnosti.cz

Opera pod májovým nebem
Smetanovo náměstí
Litomyšl
25.5.2013

Renata Kmošková
kmoskova@generace89

Komise pro rodinu a komunitní plánování
Komise pro rodinu a komunitní plánování
vznikla z podnětu Generace 89, možná i proto, že je
to komise nová potřebuje hodně počáteční
energie, bohužel někteří členové jí věnuji málo času
i energie. V loňském roce jsme se nejvíce věnovali
dětským hřištím, řešili jsme Plán údržby dětských
hřišť, potřebnost hřišť v lokalitách, odstranění
herních prvků atd. Jednání se zúčastnili zástupci
občanů, kteří chtějí v městských částech, kde bydlí
umístit herní dětské sestavy a informovali nás
o potřebách lidí, návrzích na sestavy pro děti
a aktivitách, které podnikají. Nadšená jsem byla
z prezentací projektů „Litomyšl–město přátelské

rodinám s dětmi“ a „Vodní Valy na vlnách času“
Zámecké ZŠ. Navázali jsme na jejich analýzu
prostředí a společně se žáky proběhl workshop
„Litomyšl přátelská rodině“, který máme rozpracovaný.
Slabina je v propojení na radu města, určitě by
přispělo kdyby rada města předkládala naší komisi
úkoly z této oblasti, které bude projednávat
a využívala závěry komise jako podklady ke svému
finálnímu rozhodování. Což je asi problém všech
komisí města a ne jen naši. Zatím to funguje tak, že
děláme co uznáme za potřebné což se nemusí
shodovat s aktuálními potřebami města.

Bytová komise
Pracuji v bytové komisi od září 2012. Členové
komise se schází ve většině a zatím se nestalo, že by
jednání bylo z důvodu neusnášení se schopnosti
zrušeno. Hlavními tématy jsou bytové otázky
– potřeby spoluobčanů na přidělení bytu. Komise v
takových případech řeší sociální otázky a hledá se
pomoc lidem v určitém stavu nouze. Z tohoto
důvodu vnímám práci v komisi za užitečnou.
Bohužel v těchto případech je rozhodování složité,
protože se opírá o sociální znalost daného žadatele,
tedy dosti osobní informace ze sociálního odboru.
Bez znalosti těchto neveřejných a nedostupných
informací, je rozhodování nemožné a proto se
většinou opírá o informace jednoho, či několika lidí.
Rozhodování v komisi je na těchto informacích
závislé, což vnímám za obtížné. Zároveň jsou
žadatelé často vybíráni podle své „žadatelské
aktivity“, tedy aktuálním opakování žádostí, nikoliv
8

V komisi pro rodinu to je jako v každé jiné
práci, někdy dlouho děláte bez viditelného
výsledku, ale při ohlédnutí zpět, vidíte, že práce
smysl a výsledky má.

Petra Benešová
benesova@generace89.cz

Sportovní komise
tedy jen podle pořadníku, který časově zastarává.
Zde vidím podněty k práci komisi.

Daniel Janata,
janata@generace89

Co se týká sportovní komise, v níž zasedám,
pokládám ji za smysluplnou. Vše co se zde řeší
( různé stížnosti občanů, dětská a sportovní hřiště,
žádosti o dotace, příspěvky na jednotlivé sportovní
akce, přerozdělování peněz z rozpočtu na jednotlivá
sportovní zařízení, kluby, kontrolní činnost oddílů
…atd. ) je však ve výstupu jen doporučením radě
a pak je tedy jen na radních, jak s tímto naloží.
Od toho se tedy veškerý efekt odvíjí. Pan Stříteský,
který tuto komisi vede, je zde mužem na svém
místě. Obecně se sportem v Litomyšli má bohaté
zkušenosti.

Míra Hájek,
hajek@generace89
GEN
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Jak dnes funguje systém placeného stání
Parkování za poplatek, to bylo to, co mě s
blížícím se lednovým jednáním dopravní komise
zajímalo. Proč? Na tomto jednání měl být
projednán návrh Radka Pulkrábka stran nového
typu parkovací karty a návrh komise na zavedení
časových parkovací karet, a to za účasti starosty
a obou místostarostů. To byly pro mne pádné
důvody, více se seznámit s aktuální situací ohledně
parkování a jeho placení.
Nejdříve mě napadlo podívat se, jak se platí za
parkování ve skutečnosti. Pak si udělat takovou
minianketu mezi známými. Následně zjistit, co se
má platit a jak. A nakonec se zeptat na MěÚ, proč se
vlastně platí.
Nejlehčí a nejrychlejší z toho bylo, zjistit
důvody., proč se platí. O něco těžší bylo zjištění
ceny, postupu placení a zpoplatněných míst. Zde
bylo potřeba krapet zabrouzdat na webu města.
Přibližně stejně náročné bylo udělat minianketu
mezi známými. Nejtěžší bylo vzhledem k zimě
vyrazit ven a podívat se na skutečnost. Bylo nutné
vzít si tužku a poctivě obejít všechna auta, pro tento
případ auta parkující na Smetanově náměstí.
Obcházel jsem je celkem třikrát, za každého z nich
udělal čárku, zda má parkovací lístek, známku,
značku nebo zda je bez potvrzení o zaplacení. Pokud
nebylo možné skutečnost ověřit kvůli sněhu
či zatmavení skel, bylo auto z průzkumu vyřazeno.
Co se podařilo zjistit? Placení parkovného
by dle vyjádření MěÚ mělo fungovat primárně pro
regulaci množství parkujících vozidel, přičemž
příjem z toho je až druhořadou záležitostí. Platí se
za stání (ne zastavení) na místech vyhrazených
a označených. Ceny, zpoplatněná místa a způsoby
platby blíže upravuje vyhláška města č. 05/10.

Tuto vyhlášku dodrželo cca 15% řidičů, tj. zaplatilo
za parkování a řádně umístilo doklady o zaplacení,
viz. níže uvedená tabulka. Z miniankety, z těch pár
odpovědí mi vyšlo, že někdo využívá parkovací
známku, někdo neplatí, protože na náměstí pouze
zastavuje a někdo neplatí, jelikož zjišťuje, jak je
plnění vyhlášky vymáháno.
V čem mi tedy tento malý průzkum pomohl?
Dozvěděl jsem se, že za stání platí přibližně každý
šestý řidič. Respektive dodržel platnou vyhlášku
města, tzn. zaplatil stanoveným způsobem a stanoveným způsobem umístil v autě doklady o zaplacení. Zbývající řidiči nezaplatili vůbec a když už
ano, tak například parkovací známku nalepili
v rozporu s vyhláškou. Na boční nebo přední sklo.
Co s tím? Mě by zatím stačilo následující:
- upravit text vyhlášky tak, aby bylo jasné,kam
všude je možné parkovací známku
- informovat mě o tom, jak byly vybrané
finanční prostředky využity.

Marek Urban, člen dopravní komise
urban@generace.89
PS: V březnu jsme společně s velitelem Městské
policie p. Rajmanem zkontrolovali auta stojící
na horním náměstí. Za parkování platil přibližně
každý druhý řidič.

Výsledky průzkumu
- placení poplatku za stání na Smetanově náměstí
den

12.1.2013

14.1.2013

15.1.2013

14.3.2013

11:00

14:30

14:00

14:00

kapacita - počet aut

411

411

411

231

celkem kontrolováno aut

150

146

212

136

placeno

27

28

40

56

- lístek za předním sklem

18

16

21

25

- známka na zadním skle

9

12

19

31

122

115

170

77

81

102

127

41

- známka prední sklo

6

3

6

6

- známka bocní sklo

9

8

22

25

stará známka

26

2

15

5

karta O1, O2

1

3

2

2

zacátek kontroly

bez lístku nebo platné známky
- bez niceho

Minianketa
Petra Benešová
Platíš poplatky za parkování?
Já řeším placení na náměstí zakoupením
roční parkovací známky, je to pro mě
finančně výhodnější než platit jednotlivě a
pohodlnější.
Proč platíš?
Platím, protože se nechci cítit trapně při
placení pokuty.
Jana Dvořáková
Platíš poplatky za parkování?
Naposledy před pěti lety, od té doby parkuji
několikrát týdně na náměstí a ze zásady jsme
platit přestala a čekám, kdy konečně dostanu
pokutu a budu tak vědět, že se něco děje.
Proč neplatíte?
Neplatí naprostá většina aut a nikdo to
neřeší. Pokud je funkce poplatku zmenšit
množství parkující aut, tak na to klidně
přispěji, ale ne v situaci, kdy to je dobrovolný
příspěvek na nevím co vlastně? V jiných
situacích dodržuji pravidla i bez hrozby
postihu, ale tady to už přesáhlo únosnou
míru.
Věra Krejčová
Platíš poplatky za parkování?
Platím, když vím, že budu stát na náměstí
déle, což je cca 15 minut a více. Když např.
jen zastavuji, abych koupila pečivo,
parkovací lístek neřeším.
Proč platíš?
Když platím, pak proto, že to beru jako
pravidlo a vyhnutí se pokutě.
Proč neplatíš?
Na Toulcově náměstí po velmi dlouhou dobu
nefungoval parkovací automat, což dávalo
docela slušné „aliby“ k tomu, proč neplatit.
Dalším důvodem, proč to někdy „risknu“, je i
má zkušenost s pokutou, kterou jsem jednou
za nezaplacené parkovné dostala. Jednalo se
o sto korun českých. Když mi pan policista
tuto částku sdělil, velmi mě to překvapilo.
Čekala jsem 500 či 1000 Kč, ale takovou
vstřícnou sankci nikoliv. Takže když někdy
neplatím, přiznám se, že i s vědomím toho,
že případná pokuta sta korun mě „nezabije“.
Daniel Brýdl
Platíte poplatky za parkování?
Jo, mám celoroční parkovačku. Myslím, že se
mi to vyplatí, na náměstí parkuji poměrně
často….
Tomáš Fila
Platíte poplatky za parkování?
Snažím se na náměstí neparkovat, pokud
parkuji, většinou odjíždím tak za 2-3 minuty,
za tuto dobu neplatím. Naposledy jsem platil
tak v roce 2008, kdy jsem tam stál delší
dobu.
Proč neplatíš?
Parkoval jsem vždy pouze po dobu vyložení
dítěte z auta. Nevím, jestli se povinnost
placení parkovného vztahuje i na zastavení
(doba nezbytně nutná k neprodlenému
nastoupení nebo vystoupení osob, naložení
či vyložení nákladu), dosud jsem předpokládal, že nikoli. Jinak, pokud bych šel pro
parkovací lístek, strávím cestou pro lístek
více času než samotným parkováním.
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Z KONTROLNÍHO VÝBORU

Práce v kontrolním výboru
Za dva roky mého působení v Kontrolním
výboru jsme prověřili mnoho různých smluv a záležitostí. Ve většině případů bez zjištění větších
nedostatků, nicméně často s podněty pro zlepšení.
Za tuto dobu jsme samozřejmě přišli i na několik
systémově špatných věcí. Kontrolní výbor nemá
žádné pravomoci týkající se nápravných opatření, je
pouze poradním orgánem Zastupitelstva. Takže
vždy záleží na zastupitelích, jak s našimi doporučeními naloží.
Pro představu, jak práce Kontrolního výrobu
probíhá, jeden příklad z mnoha: Na několika
jednáních jsme se zabývali jednou z příspěvkových
organizací města - Smetanovým domem. Její
fungování se zdálo velmi neprůhledné. Smetanův
dům dostává ročně od města příspěvky na činnost
cca. 4,5 milionu korun. O jejich využití pak
rozhoduje ředitel Smetanova domu, jmenovaný
Radou města. Kontrolní výbor bohužel nemá
oprávnění prověřovat hospodaření s majetkem a
finančními prostředky, proto jsme se pustili do
přezkoumání smluv Smetanova domu týkajících se
pronájmu restaurace Karlov, přestavby elevace a
pódia, podmínek pronájmu prostor Smetanova
domu atd. Smlouvy byly většinou vypracované
velmi nestandardně, doporučili jsme je předložit
právníkovi MÚ k posouzení. Navrhli jsme
Zastupitelstvu, aby pověřilo Radu města uložit
novému řediteli Smetanova domu přepracování
těchto smluv a dále aby zajistila pravidelnou
měsíční kontrolu hospodaření a činnosti Smetano-

va domu. Zastupitelstvo naše návrhy schválilo,
Rada uložila říslušným odborům zajistit pravidelnou měsíční kontrolu. Zprávy z ní mají být
předloženy zpět Radě. Hurá, jeden z našich
podnětů byl uveden v život! To mě velice těší,
protože tomu tak zdaleka vždy není. Myslím, že je
vhodné pečlivěji kontrolovat organizaci, která hospodaří s dost velkou částkou z rozpočtu města.
Práce v Kontrolním výboru je zajímavá a věřím,
že se nám podaří našimi podněty alespoň trochu
přispět k efektivnějšímu chodu města. Z mého
pohledu je důležité, aby Kontrolní výbor dobře
fungoval, jelikož je dalším kontrolním mechanismem práce města v rámci samosprávy. Budu
ráda, když se podaří na problémy nejen
upozorňovat, ale zároveň je konstruktivně
a společnými silami řešit.

Štěpánka Zavoralová
zavoralova@generace89.cz

Víte, že...
podle § 117 až 119 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, se činnost výborů zastupitelstva řídí
dle níže uvedených odstavců:
§ 117
(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své
iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá
stanoviska a návrhy předkládají výbory
zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční
a kontrolní výbor.
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle
posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů
hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje
výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto
výboru jsou i zástupci národnostních menšin,
pokud je deleguje svaz utvořený podle
zvláštního zákona;[36] vždy však příslušníci
národnostních menšin musí tvořit nejméně
polovinu všech členů výboru.
(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu
osadního výboru (§ 120).
§ 118
(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří
zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá
výbor zastupitelstvu obce.
(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se
schází podle potřeby. Usnesení výboru se
vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda
výboru.
(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním
vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech
členů výboru.
§ 119
(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně
tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce
na obecním úřadu.
(2) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem
a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva
obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů
ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo
zastupitelstvo obce.
(4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis,
který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření
směřující k odstranění nedostatků. Zápis
podepisuje člen výboru, který provedl
kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se
kontrola týkala.
(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce;
k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě
zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola
týkala.

Marek Urban
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Česko mluví o vzdělávání - bude mluvit i Litomyšl?
Česko mluví o vzdělávání – kampaň společnosti Eduin, která si klade za cíl otevřít národní debatu
nad podobou našeho školství a jeho dalším směřováním – www.ceskomluvi.cz.
Klient, zákazník
Ve většině oborů - podnikání, obchodě, službách apod. – hraje významnou roli zákazník - klient. Všichni sledují,
jak klient reaguje, co nakupuje, co mu vyhovuje a co ne, o jaké služby má zájem a zároveň se neustále vyhodnocuje,
jak byl klient spokojen, co by bylo mohlo být pro něho zajímavé příště,… i vzdělávání je služba definovaná školským zákonem.
Zajímavé je, že většina škol nezjišťuje, co klient potřebuje, co by uvítal, jaké má potřeby apod. Klientem samozřejmě myslím rodiče. Škola se neptá, jakou
mají představu o vzdělávání svých dětí, co a proč by uvítali. Přitom rodiče mají ze své praxe konkrétní zkušenosti, co je v dnešní době důležité umět, jaké
mít dovednosti, aby se člověk uplatnil na trhu práce a v životě vůbec. A přesto, že tyto zkušenosti mají, směrem ke škole bohužel žádné impulsy nesměřují.
Rozumím jim, protože je těžké pojmenovat, co by se ve škole mělo dít, když jsme jako rodiče takovou školu nezažili. Zvlášť obtížné je to v prostředí školy,
která vysílá signály, že není třeba nic vymýšlet ani měnit. Směrem k rodičům jdou informace, že je třeba držet tradiční model výuky a „dlouholetou praxí
ověřené postupy“. O jaký model výuky a ověřené postupy jde, se ale většinou od škol nedozvíme. Zároveň se často setkáme s tvrzením, že měnit současný
model vzdělávání není nutné. Na tomto místě je třeba klást si otázku: „Může škola, potažmo učitel, který jiným způsobem nepracoval a jiné techniky práce,
než ty své, nezná, hlásat oprávněně takováto tvrzení?“
Různorodost škol a jejich práce
Pokud se pohybujete ve školském prostředí a navštívíte více škol v naší zemi, zjistíte velkou různorodost. Jedním z hlavních důvodů je nejednoznačnost
státní zakázky. Jaká má škola být? Jak má pracovat učitel? Jediným krokem tvořícím koncepci v polistopadové době byly Rámcové vzdělávací programy,
které od doby svého vzniku v roce 2005 v podstatě vymizely z reality škol a dnes jsou vnímány velmi formálně. A tak vedle sebe existují školy a pedagogové,
kdy jedni pracují projektově, v pracovních skupinách, metodami práce, které aktivizují žáka a podporují jeho chuť se vzdělávat. Vedou žáky k tolik
potřebným dovednostem pro další život. Vedle toho druzí, kteří nevystoupili z modelu přednášek svým žákům, sdělování hotových pravd a prozkušování,
zda si žáci pamatují, co a jak řekla paní učitelka.
Jaká má být škola? Jak má pracovat učitel? Co by dnešní děti měly v rámci svého vzdělávání zažívat? To jsou zásadní otázky, kterou si klade kampaň „Česko
mluví o vzdělávání“.
Čím se školy prezentují, o čem hovoří …
Podívejme se na školy v Litomyšli, čím se prezentují, o čem hovoří a o čem píší. Dozvíme se o všech možných akcích, slavnostech, Mikuláších, Šmoulech,
vystoupeních, kroužcích, … Avšak velmi málo zpráv je věnovaných vlastní práci školy – výuce. Nevíme, na čem žáci pracují, jakými metodami, proč je škola
používá, jak vypadá vlastní výuka toho, či onoho oboru. Výjimečně se objevují projekty, ale je otázkou, zda jen výuku doplňují a kolik času chce škola této
cenné formě výuky věnovat. Samozřejmě opět platí velmi málo informací, proč touto technikou škola, pedagog pracuje, co způsobem práce sleduje, co to
přinese našim dětem, atd. Přitom nezapomeňme, že výuka je hlavní náplní školy, ne různé společenské akce, kterým je věnováno mnohem více pozornosti.
A možná právě to je pravou výpovědí o škole a její práci.
Rodič
Rodič je v náročné situaci. Prošel tradiční jednotnou školou a zvládl to. Může mít pocit, že není třeba nic měnit, i jeho dítě to nějak zvládne, škola přece
není od toho, aby někoho bavila. Stejně tak může mít pocit, že chce pro své dítě něco jiného. Školu, kam jeho dítě chodí se zájmem a s chutí. Školu, do
které se dítě těší nejen ve chvíli, kdy se jede na výlet nebo do divadla, či kvůli kamarádům, ale kvůli každodenní běžné školní práci.
Za sebe, za rodiče, chci to druhé. Chci školu, kam moje dítě chodí se zájmem a s chutí. Školu, do které se moje dítě těší kvůli své každodenní běžné školní
práci.
Vítám národní kampaň „Česko mluví o vzdělávání“. Tímto článkem chci podpořit debatu o školství v Litomyšli, a vyzvat rodiče, kteří o vzdělávání svých dětí
přemýšlejí, k tomu, aby se do debaty zapojili.
Daniel Janata
rodič
Zapojte se do debaty:

Navštivte webové stránky:

www.facebook.com/litomyslmluviozvdelavani

http://litomyslmluvi.webnode.cz/

Pro další informace doporučuji:

www.ceskomluvi.cz
www.dobra-skola.cz
www.rodicevitani.cz
Akce pořádané v souvislosti s kampaní „Česko mluví o vzdělávání“:

Rodinné centrum
7.3. od 17.00 do 20.00 seminář „ Mateřská školka pro 21. století“
4.4.od 17.00 do 20.00 seminář „Základní škola pro 21. Století
Generace89, projekt ARC REGIO CIVITAS:
- druhá polovina září - kulatý stůl: Samostatný občan = aktivní rodič aneb jak komunikovat se
vzdělávacími institucemi, hostem je Tomáš Feřtek, EDUIN.cz
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Odsun, nebo vyhnání?

KRÁTCE...

Dlouhodobě se na Základní škole Zámecká věnujeme problematice holocaustu – naši žáci mají
mimo jiné možnost navštívit Terezín či Osvětim. Řadu let se také důsledně věnujeme době komunistické
diktatury - v rámci projektu Příběhy bezpráví žáci v posledních dvou letech například poznávali,
jak (nejen) Litomyšlané prožívali dobu pražského jara 1968, ale i dobu sametové revoluce.
Tematika lidských práv viděných z nejrůznějších úhlů a situací je skutečně jedním ze stěžejních bodů
výuky a výchovy v rámci předmětů dějepis a výchova k občanství. Také z tohoto důvodu jsem svým žákům
nabídl, aby se v letošním školním roce zapojili do projektu, který se zaměřuje na poznání odsunu
sudetských Němců po skončení druhé světové války. Jistě, je to téma, které vyvolává (a vždy bude
vyvolávat) silné emoce. Věřím však, že ani takové téma by nemělo být při vzdělávání žáků základní školy
opomíjeno.
Podobně jako v předchozích projektech, i v tom letošním, vznikl tým složený tentokrát výhradně
z žáků 9. ročníku. Společně s nimi se opět setkáváme s pamětníky, kteří danou dobu prožili, případně k ní
mají co říct, co vyprávět ( jsou dnes například kronikáři obcí, v nichž před druhou světovou válkou žilo
početné německé obyvatelstvo). Podařilo se nám také setkat s manželským párem, který odsun zažil na
vlastní kůži a dnes žije v Německu. Z vyprávění opět vznikají příběhy, které jsou v některých případech
doplňovány o odkazy na historické studie. Náš projekt jsme záměrně nazvali „Odsun, nebo vyhnání?“
Neklademe si za cíl na danou otázku odpovědět, jen prostřednictvím příběhů předkládáme různé
pohledy a názory na dobu krátce po skončení druhé světové války.
A co na to žáci samotní? Adéla Šteflová, žákyně IX. A v jedné reflexi k realizovanému projektu
uvedla: „Od začátku školního roku pátráme po osudech těch, kteří museli během jediného dne opustit
své domovy, příbuzné, přátele a vydat se na dlouhou a mnohdy děsivou cestu z rodného Československa.
Setkáváme se však i s příběhy těch, co měli štěstí větší a - i přes svou německou národnost mohli zůstat.
Myslím si, že i ta letošní setkání s pamětníky jsou pro nás dobrými zkušenostmi, díky kterým můžeme
lépe pochopit tuto část československých dějin.“ Její spolužačka Tereza Frňková k tomu dodává:
„Vy posloucháte, co jsme prožili my, ale my zase musíme poslouchat, co jste prožili vy. Je třeba znát oba
pohledy… My se musíme seznámit s tím, co se stalo s Janem Opletalem, v Javoříčku… Ale vy si zase musíte
uvědomit, že my jsme museli opustit svou vlast, náš domov… Tato slova zazněla z úst jednoho
z pamětníků na závěr našeho rozhovoru. Myslím, že v nich je ukryto poselství, jak na celou věc nahlížet.
Každá věc má rub a líc a je třeba prozkoumat obě strany. To je to, co jsem si z rozhovoru odnesla já.“

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.

Stanislav Švejcar, ZŠ Zámecká

Rok 2012 ve Speciální škole
Kromě klasické výuky a běžného zdolávání našeho školního vzdělávacího programu se v loňském
roce všichni žáci i učitelé naší školy zaměřili na plánovanou cestu k moři. Ve spolupráci se sponzory jsme
získali dostatek prostředků a ozdravný pobyt v Riccione se opravdu uskutečnil. Zúčastnilo se ho 40 dětí a
byla to pro ně cesta skutečně objevná, vrátily se nadšené a plné zážitků, většina viděla moře poprvé a
možná i naposledy. Pro mnohé to byl splněný sen.
S podzimem jsme zahájili přípravu na návštěvu patronky naší školy, Simony Stašové. Paní Simona
přijela do Litomyšle 4. října a od oběda, který nám s velkou pozorností sponzorsky zajistil Hotel Aplaus, a
kde se setkala se zástupci města, školy a také našimi sponzory, se naplno věnovala všem, kdo ji
obklopovali. Navštívila školu, setkala se s dětmi a jejich rodiči a večer excelovala ve vyprodaném
Smetanově domě
v roli Shirley Valentine. Představení vyneslo našemu občanskému sdružení 50 tisíc
korun, které použijeme jako příspěvek na Školu v přírodě v letošním školním roce, kdy na nás čekají
Broumovské skály.
Díky štědrosti sponzorů jsme mohli před Vánocemi zakoupit dva LED televizory, které naleznou
mnohostranné využití jak při výuce, tak ve volném čase našich žáků. K jednomu už jsme připojili herní
konzoli, kterou děti využívají hlavně o přestávkách nebo v odpoledních hodinách a ke druhému budou
patřit taneční podložky, na které se těší hlavně děvčata.
Do školní dílny jsme dostali darem brusku na dřevo od Svazu strojírenské technologie, který naše žáky
podporuje dlouhodobě.
Z prostředků občanského sdružení průběžně přispíváme některým našim žákům ze sociálně
slabších rodin (cestovné, obědy apod.), na víkendové akce, výlety, letní tábory apod. Podrobné
informace o našich akcích, kterých je daleko víc, než by se vešlo do pár řádků, najdete na webu
www.szs.webnode.cz.
Jsem moc ráda, že Speciální škola Litomyšl má dostatek přátel, kteří fandí naší práci a našim dětem,
hlavně v dnešní době, kdy hrozí zánik tohoto typu škol. Děkuji všem, kdo nás podporují, protože nám
pomáhají položit dobré základy k tomu, aby z našich žáků byli spořádaní a slušní lidé s výučním listem
(i když někteří aktivisté tvrdí, že základní školy praktické brzdí děti v kariéře a v možnosti dosáhnout na
vysokoškolský titul).
Jmenovitě děkuji Tiskárně HRG v Litomyšli, Hotelu Aplaus, Svazu strojírenské technologie, JUDr.
Jiřímu Krušinovi, Infocentru Litomyšl, Mgr. Ing. Pavlu Doležalovi LL.M.- AVANT investiční společnost a.s.,
MUDr. Marii Chadimové a také Městu Litomyšl.
Pro ty, kterým se líbilo představení paní Simony Stašové, mám dobrou zprávu, že už v tuto chvíli se
hledá vhodný termín na další představení, které nám paní Stašová slíbila odehrát v roce 2013.
Za Speciální základní školu a mateřskou školu Litomyšl Vám přeji pozitivní dny v tomto roce a dostatek
dobrých lidí okolo Vás.

Restaurace Na plovárně stále zavřena.
Dodnes nechápu, proč byla rozhodnutím Rady
města Litomyšle (nikoli trhem či konkurencí)
uzavřena nekuřácká a mládeží a sportovci tak
oblíbená Restaurace Na plovárně. Nyní je
objekt přes zimu nevyužívaný, pravděpodobně
nevytápěný, a především městu nejde žádný
nájem – je toto zacházení správného
hospodáře ? Nebo si radní města spočítali,
že na tříměsíčním nájemném v létě dostane
město více než z celoročního nájemného
od dosavadního provozovatele ? Otázky
zůstanou asi bez odpovědí… Dan Brýdl
Digitalizace kina. Za sebe osobně mohu
vyjádřit velkou radost z rozhodnutí města
modernizovat kino. Do kina chodím velice rád a
myslím, že by byla nevratná škoda kino zavřít.
Dokonce (na rozdíl od mnohých kritických
litomyšláků) vydržím celý film bez problémů
sedět na stávajících sedačkách a nechybí mi ani
Coca Cola ani pražená kukuřice. Také se
přimlouvám za zachování stávajícího interiéru
(koženkové obložení, kulaté detaily…) – jde
o snad jediný příklad architektury reálného
socialismu, který je na poměrně slušné úrovni,
a stálo by za to jej zanechat tak, jak byl
vytvořen. Takže palec nahoru a díky za filmové
fandy ve městě. Dan Brýdl
Jak bude vypadat Loučná? Na posledních
setkáních komise pro životní prostředí
se diskutovalo o protipovodňových opatřeních, která by měla vzniknout na březích řeky
Loučné. O co se vlastně jedná? Členům komise
byl představen projekt města a Povodí Labe
zahrnující stavbu protipovodňových zdí
a dalších prvků na území Litomyšle. Jedná se
o ulici Partyzánská, dále část nábřeží
od světelné křižovatky směrem k centru
a oblast od Penny Marketu dále. Záměr je to
jistě dobrý, přesto je okolo stavby dost
nejasností a nezodpovězených otázek.
Například:
- Jak bude budoucí nábřeží vypadat? Má být
vykáceno dalších 60 vzrostlých stromů blízko
centra města – jakým způsobem bude tato
zeleň nahrazena?
- A co projekt s nadací Proměny ,který má
naopak nábřeží zpřístupnit a zpříjemnit pobyt
u řeky – nebudou oba projekty ve vzájemné
kolizi, když na sebe v postatě navazují?
- Jak vlastně celá stavba bude vypadat? Bude
proinvestováno 80 milionů korun, to není málo
– jak se změní podoba Litomyšle a životní
prostředí v ní?
Jana Jiránková, členka komise pro životní
prostředí

Mgr. Ludmila Sršňová, zástupkyně ředitele.
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ROZHOVOR NA ZÁVĚR...
V minulém vydání časopisu GEN vyšel článek
s informacemi našich dvou zastupitelů Petry
Benešové a Miroslava Hájka. Protože jsou zastupitelé
v jádru dění Litomyšle, považuji jejich postřehy
a názory za zásadní a z těchto důvodů se jim v GENu
věnujeme také nyní.
Jako zastupitelé se setkáváte s různými
situacemi a tématy. Jaké je to „Vaše téma“, které
vnímáte za zásadní, vidíte v něm sebe a svou
„nezastupitelnou“ zastupitelskou roli?
PB - V zastupitelstvu se musíš rozhodnout bez ohledu
na to, zda je Ti téma blízké či nikoli. Za důležitá vnímám poslední projednávaná témata. Na prosincovém zastupitelstvu to byla úprava břehu Loučné, od
světelné křižovatky nahoru a od Penny dolů.
Znamená to vysoké vybetonování koryta řeky, a s tím
souvisí vykácení cca 80 vzrostlých stromů a nehospodárné nakládání s vodou atd. Úpravy mají chránit
majetek lidí v blízkosti řeky. Co vše to sebou přinese?
Zrychlíme řeku ve městě a ta se pravděpodobně
rozlije při prvním možném zpomalení – v Nedošíně ?
Chceme úpravou v jedné části města ohrozit jinou
část obce? Navíc při povodních je znásobena síla
spodní vody, když zrychlíme průtok vody, neznamená
to, že domy v blízkosti vody ochráníme od spodní
vody. Toto vnímám za důležité téma posledního
zastupitelstva, které se týká všech generací žijící
ve městě.
MH - Za téma, které mi bylo v uplynulém roce blízké,
považuji především rozhodnutí zastupitelstva
pardubického kraje o vedení rychlostní trasy R35
severní variantou dále od Litomyšle, tedy za obcemi
Sedliště a Kornice. Bylo kolem toho namluveno
mnoho, ale kterákoliv jiná navrhovaná varianta, než
tato vítězná, mi přijde pro budoucnost a rozvoj města
nešťastná. Bohužel asi uplyne ještě hodně let, než se
„pětatřicítka“ bude realizovat. Dále bych byl rád,
aby se podařilo vyřešit neutěšenou situaci ohledně
dětských resp. volnočasových hřišť pro všechny generace. Vždy je to ale otázka financí a chuti či nechuti
je nalézt.
Zastupitelstvo je platforma různých lidí, stran,
sdružení, názorů a náhledů na situace. Kde podle
Vás panuje všeobecná shoda napříč politickým
spektrem? Proč?
PB - Asi v majetkoprávním vypořádání, převodu
nemovitostí z kraje na obec nebo směnou pozemků,
protože to logicky vychází ze způsobu jejich
používání nebo budoucího využití.
MH - Myslím, že překvapivě panuje vždy shoda
při schvalování rozpočtu. Alespoň doposud tomu tak
bylo. Přes všechny ty pro někoho „zbytečné“ výdaje
(např. krytý bazén) si myslím, že rozpočet je vždy
předkládán odborníky z MÚ pečlivě a jelikož to není
věc nijak jednoduchá, není zde námitek a schvalování
má hladký průběh.
Kde naopak vnímáte v zastupitelstvu
neshodu? Proč?
PB - Například při prodeji nemovitostí v majetku
města, u kterých mají koaliční a opoziční zastupitelé
rozličnou představu o prodejní ceně a jejich využitím.
MH - Neshod je zde v průběhu roku několik, přesto se
většinu z nich daří bezodkladně řešit přímo na zastupitelstvu. Poslední takovou neshodou, resp.
názorově bohatou diskusí, bylo téma budoucnosti
jírovcového stromořadí pod zámeckou zdí. Na věc
jsou dva základní pohledy. V první řadě ten
sentimentální a vztahový. Dokážu jej chápat, ale
osobně se nepřikláním k záchraně těchto stromů
za každou cenu. Vše na Zemi má svůj vyměřený čas,
který se zde zřejmě naplnil bohužel i s přisp ním péče
minulých generací. Zastupitelstvo se tedy většinově přiklonilo k druhému, tedy pragmatickému
pohledu na věc, který na základě odborného
průzkumu stavu stromů doporučuje stromy pokácet.
Tím však není zcela rozhodnuto a celá věc projde

ještě dalšími schvalovacími procesy. Budu potěšen,
pokud se podaří prosadit výsadbu již vzrostlých
stromů stejného druhu jírovce.
V podobných případech je příjemné, že se příliš
nepolitikaří a mám pocit, že každý zastupitel jedná
dle svých osobních zásad a postojů k věcem
veřejným, díky jejichž kvalitám byl do zastupitelstva
zvolen.
Čas letí a máte už skoro dvouletou práci
v zastupitelstvu za sebou. Co se změnilo za poslední
rok Vaší práce? Na Vás? V zastupitelstvu?
PB - Myslím, že už se přestalo řešit, zda hlasujeme
s koalicí či opozicí. Pro mě je čitelnější prostředí
– „politikaření“, osobní averze některých zastupitelů,
manipulující argumentace.
MH - Změnilo se asi jen málo. Za ten uplynulý rok
jsem si o trochu více zvykl na způsob jednání a není to
pro mě tolik stresující, jako na začátku. Lépe se
orientuji v projednávaných bodech a dokážu lépe
oddělovat to podstatné od toho čistě procedurálního, což snadno odvádí pozornost. Je také
příjemné, že jsem poznal mnoho nových lidí nejen
z vedení města, samotného úřadu, ale bylo nám
zastupitelům umožněno nahlédnout i na místa těžko
přístupná. Díky seminářům pořádaným pro zastupitele jsme navštívili novou hájenku na Kozlově i s výkladem o správě městských lesů, nebo například
rozestavěné zámecké návrší a všechny opravované
budovy. Dále také zázemí Domu u Rytířů, které na
svou opravu a s ním spojené peněžní dotace ještě
čeká.
Každý z lidí potřebuje mít z něčeho radost,
na něco se těšit. Co Vás během poslední doby
v zastupitelské práci opravdu potěšilo?
PB - Na prosincovém zastupitelstvu bylo méně
ironie, osobního napadání a negativní komunikace.
Věřím, že tento způsob komunikace bude pokračovat
i mimo adventní dobu.
MH - Potěšilo mě jistě nejvíce vítězství města
Litomyšle v žádosti o dotaci z Nadace Proměny
na úpravu Vodních Valů. Díky aktivitě některých
členů z našeho sdružení Generace 89 o.s. se
následně v součinnosti se zástupci města podařila
věc dosud nevídaná. Je to myslím pro mnoho
zúčastněných lidí důkaz, že se o takové věci má smysl
pokoušet a nikdy by to člověk neměl vzdávat předem.
Teď je na nás, jak s touto příležitostí naložíme ke
spokojenosti naší a generací příštích. Také mě potěšilo, že akce vymyšlené a organizované zapálenými
lidmi z Generace 89, jako je Čištění řeky Loučné, Bleší
trhy, Farmářské trhy, nabývají na kvalitě a chodí na ně
čím dál tím více lidí. Ještě více mě potěšilo, když jsem
se bavil s některými lidmi z našeho města, kteří až
po našem rozhovoru zjistili, že to jsou akce pořádané
Generací 89, nikoliv městem nebo kýmkoliv jiným.
Za tuto skvělou práci pro bohatší život ve městě,
podotýkám, že v jejich volném čase, jim patří velký
dík! S tímto jistě nově souvisí i možnost se v městském zpravodaji Lilie vyjadřovat jako ve svobodné
zemi, tedy mít právo být podepsán svým jménem
pod konkrétním článkem a být pak za to oprávněně
hodnocen veřejností. Do té doby jsme tuto možnost
neměli a jako občanské sdružení, které ve městě dělá
konkrétní pozitivní věci, jsme smutně a potupně četli
na stránkách Lilie, jak někdo (GENERACE 89) z nejmenovaného občanského sdružení něco zorganizoval.
Pokud by dva členové šeho občanského sdružení
neseděli v zastupitelstvu, tak by s otištěním problém
nebyl. To mi připadalo dosti absurdní. Nyní mi to
přijde férové a těší mě to dvakrát tolik, i za kolegy
podepsanými pod konkrétními projekty.
Jsou ale témata, ve kterých se nedaří, jsou
„horkým bramborem“ v zastupitelstvu. Jaká témata
Vás pálí?
PB - Jedno z horkých témat je Zámecké návrší. Mě
„rozpaluje“ pronájem městských prostor, například

pronájem Restaurace na plovárně, kdy podle nového
modelu je restaurace pronajímána pouze v letních
měsících. Pro občana to znamená výrazné omezení
otevírací doby v letním období, pro město snížení
příjmů z pronájmu a úhradu provozních nákladů za
prostory v zimních, jarních a podzimních měsících.
MH - Určitě horkým bramborem je již druhým rokem
plavecký bazén. O něm jsme toho na jednáních snad
i nechtěně slyšeli tolik, že bychom se možná mohli
nadsazeně stát odborníky na dlažbu. Osobně mám
k několika věcem v bazénu také výhrady a po několika
opakovaných interpelacích pana zastupitele Radka
Pulkrábka jsem dávno pochopil, že hlavou zeď
neprorazím, ale on to zřejmě vidí jinak. Musím ale
dodat, že některá vyjádření a řešení stížností, která
se nám zastupitelům dostala, mě nijak neuchvátila.
Také si myslím, že po stavbě za tolik peněz a po pár
týdnech provozu by se neměly řešit takové pitomosti, jako je sklon podlahy mezi bazény, kde se
drží voda. Krásná dlažba, na které jsou protiskluzové
rohože, je tak trochu krásná k ničemu. Řešení
odtokových kanálků a jejich šíře, s ohledem na umístění ve stejné výšce s hladinou vodní plochy, mi také
přijde trochu amatérské. Jsou to všechno zdánlivě
takové malichernosti. Jedno je ale jisté. Vždy je třeba
přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky. V bazénu se
neběhá. Od toho je kousek dál atletický stadion.
Velkým pytlem horkých brambor je samozřejmě projekt revitalizace zámeckého návrší.
Nepatřím ke skeptikům tohoto projektu a přes
všechna nařčení na straně jedné a mlžení ze strany
druhé. Věřím, že odpovědní lidé tento velice
náročný úkol dotáhnou do zdárného konce,
který město Litomyšl posune v žebříčku významných
kulturních měst v České republice zase o něco výše,
aby to stálo za to Litomyšl navštívit. To mě v našem
městě těší, že se jde stále dál, někam se to posouvá a
je příjemné zde žít. Je mi smutno, když slyším reptaly,
kteří nepřiloží ruku k dílu a vše nové a netradiční je
hned špatné.
Máte nějaký postřeh z práce v zastupitelstvu,
připomínku, či výzvu?
PB - Podklady na zastupitelstvo obdržím týden před
zasedání, při projednání okolo 55 bodů je velmi málo
času k získání informací k jednotlivým bodům.
ZastupiteIstvo zasedá 5x do roka, některé projednávané body jsou složité, nic není černobílé
- chybí čas na projednání, podrobné rozebrání
možných úhlů pohledů, předložení jednoznačných
odpovědí na věci související.
MH - Budu v příštím roce potěšen, když budeme
na zastupitelstvech ušetřeni vzájemného osočování
a napadání, která jsou v osobních rovinách a nemají
na těchto veřejných jednáních co dělat. Dále bych
také apeloval směrem k předkladatelům návrhů
na dobré předjednání a připravenost jednotlivých
bodů k projednání pro řádné jednání zastupitelstva.
Často se pak stává, že jsme spíše svědky bezvýsledné
komunikace. Řada zastupitelů již na tuto část
zasedání ani nečeká a odchází, kdy by v některých
případech jejich neúčast mohla být na škodu.
Děkuji Petře a Mirkovi za vytvoření článku,
přiblížení svého úhlu pohledu a hlavně díky za práci
zastupitele Generace89 pro nás občany Litomyšle.
Děkuji Vám za rozhovor

Daniel Janata
janata@gererace89.cz
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NEZISKOVÁ INZERCE

Děti, poznejte Litomyšl blíže
po naučné stezce:

LITOMYŠL
ZNÁMÁ - NEZNÁMÁ

8.6.2013 od 14:00 - 18:00
hřiště u Smetanova domu
Stezku pro Vás pořádá
v rámci Víkendu otevřených zahrad Generace 89, o.s.
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