Bursary 2009 - Regeneration of a Resting (Leisure) Point at Pod Zbrojnicí
Since 2001, the Town of Chrudim has been participating in the WHO Healthy City and Local
Agenda 21 project. Our goal is improving the quality of life of Chrudim’s citizens and
promoting health issues while respecting the principles of sustainable development, which is
in harmony with strategic planning, and expecting the involvement of the public.
In the recent past, people living in the area had been coming up with ideas and suggestions
and it became clear that a conceptual solution was necessary for the area among the houses
at the Pod Zbrojnicí locality.
The goal of the project was to create pleasant leisure environs which would respect
conditions for a good quality of life for people living in the neighbouring houses, and to offer
them a chance to use their free time in an active way or to meet with others.
Now a space has been created for children and adolescents to play and quiet spots for the
parents as well as for senior and disabled citizens.
The public was involved in the planned regeneration of the territory. People became coauthors of the design.
The project itself does not involve just “a construction”. Our intention was to lay emphasis on
the genius loci and the idea of generations meeting in one place, which takes us back to the
old times, when up to four generations would live under a single roof.
On Thursday October 7, 2010 at 10:00am the ribbon was officially cut in the presence and
participation of Mr Alan Smith, LivCom Awards representative, and the Chrudim leaders and
a cheque of GBP 10,000 was handed over to the Municipality, which won the 2009 LivCom
Bursary Award.
Working together with our partners we prepared an accompanying program – a musical
performance of children from the Dr.J.Malík maternity school, a show called “The Elements”,
prepared by clients of the Jitřenka day centre for disabled children and a performance of
senior ladies, clients of the Centre of Social Services and Assistance, showing an exercise
with a balloon and a parachute. The morning was a happening for all who came to witness
the ceremony.
Petr Řezníček, the Deputy Mayor of Chrudim : “We are proud of this project not only because
it was successful in the prestigious international competition The International Awards for
Liveable Communities and received the 2009 Bursary Award… but also because it fulfils the
chief idea of the LivCom organisers to involve the public into processes that play a positive
role in improving the quality of life of citizens and thus participating in the development of a
liveable community. This example may help other communities that participate in the LivCom
Awards competition.”

Bursary 2009 - Regenerace odpočinkového místa ve vnitrobloku Pod Zbrojnicí
Město Chrudim od roku 2001 realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21.
Cílem našeho snažení je zvyšování kvality života obyvatel Chrudimě, podpora zdraví a to
vše při respektování principů udržitelného rozvoje, který je v souladu se strategickým
plánováním a probíhá za předpokladu zapojení široké veřejnosti.
Poslední dobou přibylo množství podnětů od obyvatel, ze kterých vyplynula potřeba řešit tuto
lokalitu vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí koncepčně.

Cílem projektu bylo vytvořit příjemný pobytový a setkávací prostor, který by respektoval
podmínky pro kvalitní život obyvatel žijících v přilehlých bytových domech a nabídl jim
možnost aktivního využití volného času nebo místo pro setkávání se.
Ve vnitrobloku byl vytvořen hrací prostor pro děti a mládež a klidná pobytová zóna nejen pro
rodiče, ale i pro seniory a handicapované občany.
Při plánované regeneraci tohoto území byla do celého procesu zapojována veřejnost.
Občané se stali spolutvůrci projektu.
Projekt sám není pouhou „stavbou“. Chceme jím zdůraznit genius loci místa a myšlenkou
setkávání generací se vracíme ke kořenům našich předků, kteří až ve čtyřech generacích žili
v jednom obydlí.
Ve čtvrtek 7.10.2010 v 10,00 hodin proběhlo slavnostní přestřižení pásky za účasti pana
Alana Smithe zástupce LivCom a vedení města a předání symbolického šeku na 10 tisíc
liber městu Chrudim, za vítězství v soutěži Bursary Award v rámci LivCom.
Ve spolupráci s partnery byl připraven doprovodný program - hudební vystoupení dětí z MŠ
Dr.J.Malíka, pohybové pásmo klientů ze stacionáře Jitřenka na téma „Přírodní živly“ a
cvičení seniorek z Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim s padákem. Celé dopoledne i
s přítomnými občany mělo charakter hepeningu.
Petr Řezníček: „Tohoto projektu si velmi ceníme jednak proto, že v prestižní, mezinárodní
soutěži The International Awards for Liveable Communites uspěl a byl ohodnocen cennou
Bursary Award . Ale také proto, že naplňuje hlavní myšlenku organizátorů této soutěže při
zapojování veřejnosti do procesů, které pozitivně ovlivňují kvalitu života obyvatel a tím se
podílí na budování města, kde stojí za to žít. Tento příklad může posloužit i jiným městům,
která se soutěže LivCom účastní“.

