Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem
Světový den bez tabáku si každoročně klade za cíl upozornit na celosvětovou
tabákovou epidemii. 31. květen má poukázat na negativní následky aktivního i
pasivního kouření a pokusit se změnit chování určité části obyvatel.
Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, připravuje i
v letošním roce několik akcí, které podporují tuto kampaň.

Projekt „Nekuřácké provozovny ve městě Chrudim“
Jedním z bodů Desatera problémů města Chrudim v roce 2009 je i bod „Zajistit
programy pro omezení kuřáctví - především pasivního kouření na veřejných
místech“.
I průzkumy mezi obyvateli našeho města prokázaly, že o nekuřácké provozovny je
značný zájem. Vzhledem k tomu, že obyvatelé města Chrudim nemají přehled, kde
mohou takové provozovny najít, chceme ve spolupráci se zapojenými provozovnami
přispět k jejich lepší orientaci. Tato zařízení by měla být označena jednoduchým
grafickým piktogramem. Certifikát „Nekuřácká provozovna“ získá zařízení po
vyhodnocení zaslané přihlášky, návštěvy hodnotitelského týmu a splnění daných
podmínek.

Cílem udělení certifikátu je vytvoření místa, kde budou občané chráněni před vlivy
pasivního kouření, zajištění podpory nekuřáckých provozoven a zároveň i jejich
dostatečná prezentace vůči potencionálním návštěvníkům města.

Označení zastávek MHD
V průběhu května budou zastávky MHD označeny informační cedulí „Zákaz kouření“
a poté bude následovat kontrola jejich dodržování strážníky Městské policie.
Porušování zákazu kouření v zákonem zakázaných prostorách bude řešeno dle
zákona (např. blokovou pokutou).
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Výstup na Sněžku 22.5.2010
I letošní rok bude ve znamení výstupu na Sněžku, který připravilo město Chrudim
s Klubem českých turistů.
Sraz přihlášených účastníků je v 6.45 hodin u Divadla K.Pippicha v sobotu
22.května, odjezd v 7.00 hodin. Přihlášení účastníci musí zaplatit poplatek
180,- Kč v Informačním centru na Resselově náměstí do pondělí 17. května
(součástí účastnického poplatku je drobný dárek). Pokud do této doby nebude
poplatek uhrazen, budou místa postoupena dalším zájemcům. Přihlášení u KČT
zaplatí poplatek panu Jiřímu Jahnickému.

Připraveny jsou následující trasy :
1. Pomezní boudy, Jelenka, Sněžka, Luční bouda, Výrovka, Pec pod Sněžkou
2. Pec pod Sněžkou, Růžohorky, Sněžka, Obří důl, Pec pod Sněžkou
3. Pec pod Sněžkou , lanovkou na Sněžku, Luční bouda, Výrovka, Pec pod Sněžkou

Po zdolání vrcholu proběhne na Sněžce společné foto a předání pamětního listu se
speciálním razítkem.
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