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Chrudim 22. února 2018

Tisková zpráva:

Ve velkém sále se nad problémy města sešly všechny generace
Město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 připravilo na středu
21. února pro občany veřejné projednání Desatera problémů města. Společné setkání
proběhlo i v letošním roce formou "10P – Desatero problémů".
Tato forma setkání nám umožnila sestavit žebříček nejpalčivějších problémů našeho města.
Občané všech generací přišli diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení se
zástupci vedení města, zastupiteli města, zaměstnanci Městského úřadu Chrudim, ale i
dalšími odborníky např. z řad neziskových organizací apod. Na setkání, kde bylo vytipováno
Desatero problémů Chrudimi pro rok 2018, se sešlo 120 účastníků.
Setkání zahájil starosta města Petr Řezníček, který v úvodu přiblížil přítomným stav řešení
problémů v roce 2017. Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny, zaměřené na
všechny oblasti rozvoje města určily své dva největší problémy. Své problémy připravil i „Stůl
mladých“.
V průběhu společných diskuzí byly také zaznamenány připomínky obyvatel, které přejdou dle
možností do řešení příslušným odborům úřadu a některé z nich budou přesunuty i do
projektového zásobníku ke Strategickému plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim.
Po společném veřejném konsenzu bylo tedy na závěr setkání určeno Desatero
problémů Chrudimi pro rok 2018:
1. Zajistit vhodný prostor pro vybudování Re-use centra (znovu využití odpadu) na území
města Chrudim
2. Snížit rychlost v úseku Chrudim - Slatiňany (dle projektu ŘSD)
3. Vybudovat novou sportovní halu
4. Revitalizovat náhon Na Valše (plovárna)
5. Revitalizovat dětská hřiště a zahrady u škol a školských zařízení
6. Vyhledat prostor pro oplocenou louku pro psy
7. Obohatit kulturní program v rámci festivalu "Loutkářská Chrudim" (veřejné koncerty,
hudební představení)
8. Snížit rychlosti v ul. Na Ostrově (30 km/h)
9. Rozšířit právní služby pro sociálně/zdravotně znevýhodněné
10. Vytvořit živé nábřeží - relaxační místa, lavičky, přístup k vodě, méně parkoviště
11. - 12. Revitalizovat zahrady - vznik komunitní zahrady na Strojařích (prostor za DPS)
11. - 12. Vybudovat multifunkční hřiště (interaktivní pomůcky, lezecká stěna, venkovní
posilovna, inline stezka, odpočinková zóna)
13.
Iniciovat zřízení střediska EKIS, energetické konzultační a informační středisko
14.
Rozšířit nabídku promítacích dnů v Městském kině Chrudim u žádaných programů
Problémy, které vzešly z tohoto setkání, budou ještě ověřeny veřejnou anketou, která
bude probíhat standardně pomocí anketního lístku. Ten bude součástí dubnového
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vydání Chrudimského zpravodaje, dále i pomocí SMS zpráv a pomocí elektronického
hlasování. Následně budou výsledky předloženy Zastupitelstvu města ke schválení.
I letošní ročník přinesl poukázku pro TOP projekt neziskové organizace o hodnotě 5.000
Kč. Tu z rukou starosty města Petra Řezníčka obdržela nezisková organizace Palučiny, z.s.
s projektem „Komunitní zahrada Lesního klubu Palučiny, Komunitní školky a školy“.
Cílem projektu je rozšíření stávající zahrady, kde jsou vítáni děti, rodiče, prarodiče,
kamarádi... Tedy zahrada jako rodina – když pečuji a dávám lásku, zahrada i rodina mi to
vrací. O přidělení poukázky rozhodli přítomní ve velkém sále svými hlasy.
Pro všechny přítomné byl připraven doprovodný program: měření tlaku krve, cholesterolu a
glykémie Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, dětský koutek s tvořivou dílnou
pro děti s Mama klubem a prezentace MAS Chrudimsko, z.s.
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