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Poslání

GENERACE 89 z.s. je 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 v ČR.

Cíle

a) podpora a rozvoj komunitního, společenského a rodinného života
b) rozvoj města Litomyšl a přidružených obcí
c) organizování kulturních, sportovních a společenských aktivit
d) propagace a organizace dobrovolnické činnosti
e) podpora, propagace a organizování akcí na principu mezigeneračního a komunitního

setkávání
f) příprava a organizace ekologických projektů
g) podpora a organizace projektů v oblasti vzdělávání a školství
h) zvyšování informovanosti obyvatel a komunikace mezi jednotlivými skupinami a subjekty
i) propagace a účast na projektech v oblasti mezinárodní, celostátní a regionální spolupráce
j) charitativní činnost
k) spolupráce při úpravách veřejných prostor
l) vyšší zapojení občanů do společenského, sociálního, kulturního a zájmového života
m)dosažení maximální komunikace zastupitelů a místní správy a samosprávy s občany města

a dalšími subjekty
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Aktivity v roce 2019

Bleší trhy a Větrání šatníků

Léto a prázdniny máme už mnoho let neodmyslitelně spjaté s mnoha příjemnými akcemi, které

se v Litomyšli konají. A k tradičně oblíbeným akcím snad patří i Bleší trhy a Větrání šatníků. I v

roce 2019 jsme se čtyřikrát potkali na Toulovcově náměstí a to v sobotu 15.6., 20.7., 17.8. a 7.9..

Náměstí se zaplnilo lidmi jak prodávajícími, tak nakupujícími, a i když nám počasí nebylo vždy

příznivě nakloněné, dobrou náladu jsme neztratili. Nejdůležitější je ale v tomto případě
výsledek, a to kromě zábavy a potkání se také peníze vydělané na dobrou věc. V loňském roce to

bylo celkem 28 257,- Kč, které jsme věnovali místnímu sdružení Junáka, který je použije na

opravu střechy své základny na Posekanci.

O Bleší trhy se v rámci Generace starají Eva Novotná a Dan Brýdl.    

Farmářské trhy

Jedenáctý ročník farmářských trhů probíhal spíše samospádem. My jsme zajistili pouze propagaci

(letáky, info na webu a plakáty do „áček“), ale jinak jsme nedokázali personálně zajistit aktivnější

organizaci trhů. O trhy se tedy vlastně nikdo nestaral, do roku 2020 už plánujeme ukončení

organizace ze strany spolku.

Piána do ulic

V roce 2019 byla nadále v provozu dvě piana na nezměněných stanovištích, tedy  v průchodu do

Litomyšlského zámku a na školním dvoře Pedagogické školy.

Průběžně je nutné dělat drobné úpravy, čištění nástrojů a jejich okolí.

Piana dobře slouží svému účelu ve veřejném prostoru a věříme, že přinášejí radost z hudby nejen

samotným hráčům, ale především náhodným kolemjdoucím posluchačům.

V této aktivitě budeme pokračovat i v následujících letech. Jakmile stávající piana z nějakých

příčin doslouží, uvažujeme výměnu za repasované novější nástroje

O piana se stará Míra Hájek.

Ukliďme Česko v Litomyšli

Výsledky práce stovek dobrovolníků, kteří se první týden v dubnu 2019 přihlásili do pátého

ročníku „Ukliďme Česko v Litomyšli a okolí“, byly opět rekordní.

Podle součtu hlášení dobrovolnických skupin se zapojilo 981 účastníků, z nichž bylo zhruba 700

dětí a mládeže do 18 let. Uklizeno bylo přibližně 50 různých lokalit, tras ulicemi města nebo také

60 kilometrů silnic a cyklostezek. Celkem bylo nahlášeno 386 pytlů s nasbíranými odpadky a
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dalšího velkorozměrného odpadu. Podle Správy a údržby silnic, které jsme vděční za pytle a

jejich svoz, uklízeči sebrali více než čtyři tuny odpadu a 75 pneumatik.

Ne všechna tato čísla jsou statistiky, ze kterých bychom měli mít radost. Pozitivní ale je, že

nejedna ze skupin, které uklízejí každoročně stejná místa, hlásí méně a méně nalezeného

odpadu.

Díky informacím v Lilii, na webu generace89.cz, nebo rodinným a přátelským vztahům a

fungujícím komunitám v okolních obcích se do akce v roce 2019 podařilo zapojit rekordní

množství lidí. Dobrým příkladem spolupráce jsou vyčištěné výpadovky na Českou Třebovou,

Suchou, Strakov, či Morašice, kde úseky od města vyklízeli občané Litomyšle a na ně pak

navázaly skupiny z Pazuchy, Strakova, nebo právě Morašic, Makova, či Vidlaté Seče. Zaznamenali

jsme i nový trend, mnoho rodinných skupinek uklízelo uvnitř města, třeba i na těžko dostupných

místech podél I/35, nebo řeky Loučné.

Početně největší skupiny tvořily základní školy – U Školek, Zámecká, Speciální ZŠ, Školamyšl a

litomyšlští skauti. Poděkování patří všem vedoucím, učitelům i rodičům, kteří vědí, že vzdělávání

nemusí probíhat jen v lavicích. Díky nim snad bude v Litomyšli a okolí vyrůstat generace mladých

lidí, pro které stažení okénka již nebude řešením přebytečných věcí v autě.

Ukliďme Česko v Litomyšli organizuje Honza Vavřín.

Litomyšlské fórum

Z dnešního pohledu (psáno 21.4. za koronavirové karantény) se to zdá téměř neskutečné, ale v

úterý 5.11. 2019 od 18:00 se konal další ročník Litomyšlského fóra. Poprvé v prostorách zámecké

jízdárny, poprvé za účasti snad až čtyřset návštěvníků a za účasti skvělých hostů: paní Magdy

Vášáryové, pana Petra Koláře a Petra Pavla, který se tentýž den v rozhovoru pro tisk nechal

slyšet, že by zřejmě uvažoval o kandidatuře na prezidentský post, to byla zpráva!

Debatní večer s názvem "30 let svobody" a podtitulem "Netočíme se v kruhu?" moderovala s

grácií a vtipem Světlana Witowská, která v onen slavnostní večer kromě debaty zvládla očarovat

minimálně polovinu pánského publika. Byla skvělá a její hosté také.

Debata se nesla v příjemném přátelském demokratickém a československém duchu. Byl z ní

tradičně pořízen videozáznam. Po programu bylo připraveno skvělé generační občerstvení a ti,

kteří se zdrželi, mohli s hosty přátelsky a zcela neformálně pokračovat v započaté diskusi. To jsme

se tenkrát nadýchli světa. Však se ho snad zase nadýchneme.

Velký dík patří členkám a členům GENERACE 89, jež přispěli k zajištění organizace a občerstvení
pro návštěvníky Litomyšlského fóra. Organizačně se o debatu za Generaci postarala Eva Beňová a
Honza Pikna.
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Připomenutí 17.listopadu

Kulaté výročí Sametové revoluce bylo spojeno se symbolickou změnou, o kterou se členové
spolku Generace 89 pokoušeli několik let - totiž s přejmenováním nově vzniklého prostranství
mezi Muzeem a vchodem do litomyšlského zámku na Náměstí Václava Havla. Na zářijovém
zasedání zastupitelstva bylo těsným výsledkem toto přejmenování schváleno a v rámci oslav
17.listopadu byla slavnostně odhalena i cedule s novým názvem náměstí na zdi litomyšlského
Muzea. Hudební doprovod u odhalení zajistila studentská kapela Musica Krakela z Restaurátorské
fakulty. Poslední oficiální připomínka Sametové revoluce proběhla na Smetanově náměstí, kde z
valníku promluvili pamětníci listopadových událostí z roku 1989 (MUDr. František Zeman, ale i
starosta Daniel Brýdl) a zahrála skupina Jen Tak. Na závěr setkání zazněla česká státní hymna.

Celkové oslavy Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva si vzalo
v roce 2019 pod svůj patronát město Litomyšl a nejen ve slavnostní den, ale prakticky po celý
listopad, se ve městě uskutečnilo spousta vzpomínkových akcí (tématická výstava v Muzeu,
besedy s osobnostmi, filmová a koncertní představení, bohoslužby, lidský řetěz studentů
litomyšlských škol). Do oslav se zapojili i studenti a spolky z Litomyšle.

Za Generaci 89 děkujeme všem, kteří s organizací oslav pomohli a důstojně tak připomenuli
důležité datum v dějinách naší země.

David Edlman a Dan Brýdl

Ekoprojekt „žížala Žofka“

Žofka má za sebou další období nalezení, propojování a hravosti v našich dětech.

Také v roce 2019 byl pomocníkem náš VERMIKOMPOSTER.

Co děti vědí o recyklaci Bioodpadu. Jaké firmy odpadového hospodářství jsou v našem městě.

Umíme dnes správnou sítí napojit kompostování?

Děti s paní učitelkou Pazourovou ze ZŠ U ŠKOLEK LITOMYŠ si projekt žížaly Žofky užily :

"Velmi kladně hodnotíme nápad s kompostérem spolu s dětskými komiksy s touto tématikou.

Výborné a zajímavé jsou stránky kompostuj.cz, které obsahují množství zajímavých materiálů.

Rozšířili jsme si obzory, užili jsme si veselé chvilky a navázali další tolik potřebné spojení s

přírodou".

ŠKOLAMYŠL, alternativní základní škola v Litomyšli při návštěvě jedné ukázkové hodiny také

řešila otázku "Jak my děti chceme pomoc v novém odpadového myšlení ".

Stránka 7 z 16



V dalším POZNÁVÁNÍ ŽIVOTA by se v Eko projektu GENERACE89 Žofka ráda podívala do nového

DOMU DĚTI A MLÁDEŽE v Litomyšli.

O Ekoprojekt se v Generaci stará Bláža Kovářová Jirušková
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Účast při jednání místní správy a samosprávy, komunální volby

Všech šest zastupitelů, zvolených za SNK Generace 89 (starosta Daniel Brýdl, členka Rady města

Petra Benešová, David Edlman, Miroslav Hájek, Olga Radimecká a Honza Vavřín) se účastnili

pravidelně zasedání Zastupitelstva města. Náš cíl je maximálně naplňovat volební program,

vycházející z cílů spolku, jak jsou definovány ve stanovách i výročních zprávách. Členové spolku

jsou Danem Brýdlem a Petrou Benešovou pravidelně o dění na radnici informováni na

pravidelných pondělních schůzkách, případně korespondence probíhá po e-mailech.

Členy komisí Rady města a výborů zastupitelstva města Litomyšle jsou:

Finanční výbor- Jiříčková Pavlína

Kontrolní výbor – Tomáš Fila

Mediální komise - David Edlman + Daniel Brýdl jako člen Rady města

Dopravní komise - Radek Novotný

Komise pro sport a tělovýchovu - Filip Holub

Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch - Renata Kmošková

Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování - Věra Krejčová + Daniel

Brýdl jako člen Rady města

Komise pro oblast životního prostředí – Jan Vavřín a Jana Jiránková

Oprávněni zasílat články za GENERACI 89 do měsíčníku Lilie jsou: Petra Benešová, David Edlman,

Honza Pikna, Honza Vavřín, Eva Beňová a Dan Brýdl.

Interní záležitosti

Dne 1. dubna 2019 se uskutečnila valná hromada v pronajatých prostorách Rodinného centra,

kde došlo ke schválení Zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2018. Tato valná hromada

nebyla volební a tak velký prostor dostala strategie a cíle, se kterými vyslala GENERACE 89 svého

zástupce Daniela Brýdla na post starosty města Litomyšle po vyhraných volbách na podzim 2018.

Schůzky spolku se konají pravidelně první pondělí v měsíci (vyjma prázdnin), zápis je zasílán všem

členům e-mailem v rámci sběrné adresy clenove@generace89.cz. Zastupitelé zvolení za

GENERACI 89 do zastupitelstva města také komunikují přes sběrnou e-mailovou adresu

zastupitele@generace89.cz .
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Hospodaření v roce 2019

Finanční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2019:

GENERACE 89, o.s. za rok 2019 podala Přiznání k dani z příjmů právnických osob bez povinnosti

odvést daň z příjmů.

 Hospodaření za rok 2019

Příjmy

členské příspěvky 12.250,-Kč
Bleší trhy                                                                           28.257,-Kč
úroky                                                                                            0,09,-Kč
Celkem  příjmy                                                                  40.507,09 Kč

Výdaje

režijní materiál                                                                          2.088,-Kč
ostatní služby                                                                          11.775,-Kč

dohoda o provedení práce                                                      6.000,-Kč
Celkem  výdaje                                                                       19.863,-Kč

Stav financí k 31.12.2019:

Bankovní účet KB                                                              51.666,99,-Kč
Bankovní účet ERA                                                                 488,48,-Kč
Pokladna                                                                                  50.894,-Kč
Celkem                                                                               103.049,47 Kč

Spravování financí, výběr členských příspěvků, vedení pokladny, platby z bankovních účtů
zajišťují Štěpánka Zavoralová a Petra Benešová.
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Organizační členění

Složení správní rady v roce 2019: předseda Dan Brýdl, členové Petra Benešová, Eva Novotná, Eva

Beňová a David Edlman.

Správní rada se scházela pravidelně během pravidelných schůzek se všemi členy spolku, ale

v případě potřeby také v mezidobí mezi pravidelnými schůzkami a bohatá komunikace probíhala

v rámci e-mailové korespondence. Statutárním zástupcem Generace 89 je předseda správní rady.

Složení Kontrolní komise: Martin Beneš, Pavlína Jiříčková, Lenka Luxová

Počet členů GENERACE 89, z.s. k 31.12.2018: 23 osob

Kontaktní a identifikační karta

GENERACE 89, z.s.

Smetanovo náměstí 132

570 01 Litomyšl

email: info@generace89.cz

Kontakt na jednotlivé členy – e-mail ve tvaru prijmeni@generace89.cz

www.generace89.cz

IČO: 229 02 341

Bankovní spojení: KB Litomyšl č.ú: 107-2839680207/0100

Kontaktní osoba – předseda správní rady:

Mgr. Daniel Brýdl, tel: 602 202 580, email: brydl@generace89.cz

GENERACE 89, o.s. byla registrována 16.2.2011 a dne 13.4.2015 došlo ke změně na zapsaný

spolek – tedy GENERACE 89, z.s.
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Články GENERACE 89 v městském zpravodaji Lilie v roce 2019:
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Fotografie z akcí GENERACE 89
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Poděkování

Děkujeme všem členům, jejich rodinám a sympatizantům GENERACE 89, z.s. za aktivity,

které společně realizujeme!

Za nadstandardně kvalitní propagaci jednotlivých projektů i GENERACE 89 jako celku

děkujeme Matyášovi Hájkovi, Evě Beňové a jejich WWWORKS.cz

Děkujeme všem, kteří prodávají, nakupují či „obojí“ na Bleších trzích.

Děkujeme všem, kteří podpořili nebo se spolupodíleli na našich aktivitách:

Městu Litomyšl

Tiskárně H.R.G. a pánům Leošovi Tupcovi a Petrovi Lorencovi st.

Zámeckému návrší a p. Davidovi Zandlerovi

Novému kostelu a p. Danielovi Kvasničkovi

Smetanově Litomyšli

Informačnímu centru Litomyšl

Rodinnému centru Litomyšl

Správě a údržbě silnic Pardubického kraje

Základní škole Zámecká

…. a všem dobrovolníkům, kteří zdarma ve svém volném čase přiložili a přiloží ruku k dílu ☺
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GENERACE 89, z.s.

Smetanovo náměstí 132

570 01 Litomyšl

info@generace89.cz

www.generace89.cz
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