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Tisková zpráva:

Po patnácté jsme se sešli v Muzeu u diskusí nad tématy udržitelného rozvoje aneb
Desatero problémů města Chrudim
Město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 připravilo na středu 20.
února pro občany veřejné projednání Desatera problémů města. Společné setkání proběhlo i v
letošním roce formou "10P – Desatero problémů" a bylo již patnácté v pořadí.
Tato forma setkání nám umožnila sestavit žebříček nejpalčivějších problémů našeho města. Občané
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 2019, se sešlo
135 účastníků.
Setkání zahájil starosta města František Pilný, který v úvodu přiblížil přítomným stav řešení problémů
v roce 2018. Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny, zaměřené na všechny oblasti
rozvoje města určily své dva největší problémy.
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 na závěr setkání určeno Desatero problémů Chrudimi
pro rok 2019:
Vybudovat sjezd ke sportovištím
Realizovat 3. část obchvatu ve spolupráci s ŘSD - zklidnit ulici Čáslavskou a napojit areál
bývalé Transporty
3. - 4. Vybudovat cyklostezku na Podhůru
3. - 4. Zajistit a realizovat sběr biologického odpadu z domácností plošně na celém území města
5.
Oživit vánoční trhy, pro všechny trhy pořídit nový mobiliář
6.
Zajistit dostupné bydlení pro sociálně znevýhodněné
7.
Zvýšit počet psychiatrů a psychologů pro děti a dospělé
8.
Podpořit výstavbu nové sportovní haly u zimního stadionu
9.
Podporovat festival Zlatá pecka
10. - 11. Modernizovat sportovní halu a sokolovnu na Tyršově náměstí
10. - 11. Řešit rekonstrukci veřejného osvětlení s cílem snížit světelný smog a uspořit energii
12.
Revitalizovat hřbitovy + opravit smuteční síně
1. - 2.
1. - 2.

Problémy, které vzešly z tohoto setkání, budou ještě ověřeny veřejnou anketou, která bude
probíhat standardně pomocí anketního lístku. Ten bude součástí dubnového vydání
Chrudimského zpravodaje, dále i pomocí SMS zpráv a pomocí elektronického hlasování.
Následně budou výsledky předloženy Zastupitelstvu města ke schválení.
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I letošní ročník přinesl poukázku pro TOP projekt neziskové organizace či školy o hodnotě 5.000
Kč. Tu z rukou starosty města Františka Pilného obdržela nezisková organizace Ekocentrum Paleta,
pobočka Chrudim, s projektem „Nemocnice s úsměvem“.
Cílem projektu je zpříjemnit pobyt dětí v Chrudimské nemocnici prostřednictvím účasti na
environmentálních programech zaměřených na rukodělné činnosti, tradice, mezilidské vztahy a různé
zajímavé věci o přírodě.
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 Místní akční skupiny Chrudimsko, z.s. a Místního akčního plánu II v ORP
Chrudim.
Součástí akce bylo i vytváření pocitové mapy města Chrudim, kde mohli lidé různě barevnými
špendlíky znázornit své pocity a odpovědi např. na následující otázky:
•
•
•
•
•
•
•

zde je zanedbané prostředí
zde je příjemné prostředí
Kam se nedostanete pomocí MHD?
Kde Vám chybí dětské hřiště?
Kde byste pozitivně vnímali lokalitu pro volný pohyb psů?
Kde ve městě cítíte nejpalčivější místa střetu aut, cyklistů a chodců?
Kde máte ve městě problém s parkováním?

Mapa nám pak ukáže místa, které budou kopírovat pocity lidí a které lokality vnímají jako příjemné či
zanedbané. Výsledky budou ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc přeneseny do digitální
podoby a nyní budou se moci zapojit i občané města prostřednictvím online verze umístěné na
webových stránkách města http://bit.ly/pocitovamapaCR .

Kontakt:
Šárka Trunečková, koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Resselovo náměstí 77, Chrudim,
tel. 469 645 260, 737 770 811

