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CHRUDIM | Přípravou komunálních vo-
leb žije poslední týdny politický mata-
dor a lídr občanských demokratů v
Chrudimi Jan Čechlovský. Od bývalé-
ho poslance, který už čtrnáctým rokem
vede město z pozice místostarosty a na
jedno volební období si vyzkoušel také
roli starosty, by snad nikdo neočekával,
že něco nestihl dotáhnout do konce. Ně-
které věci ho však trápí. „Mrzí mě, že se
nám ve městě nepodařilo vybudovat
žádné podzemní parkování nebo parko-
vací dům. A dlouhodobě se nedaří ani
výrazně oživit centrum města,“ přizná-
vá na rovinu Jan Čechlovský, pro které-
ho jsou resty zároveň prioritami pro nad-
cházející období. Jedním z hlavních
podtitulů volebního programu občan-
ských demokratů je bezpečné, přívětivé
a fungující město.

„Jsme přesvědčeni, že asi největším
tématem pro Chrudim bude bezpečnost
a doprava. Nejen dokončení obchvatu,
ale především nová parkovací místa, a
to v nejlepším případě v parkovacích do-
mech, další cyklostezky a cyklopruhy i
nové chodníky, zklidněné komunikace
uvnitř města, bezpečné přechody pro
chodce a podobně,“ říká jednička na
kandidátce ODS v Chrudimi, pro něhož
je jinak Chrudim z pohledu kulturního a
společenského života pohodové město

k životu, ač se tu nenarodil.
„Ale chodil jsem sem na gymnázium,

pak jsem tu začal pracovat a nakonec
jsem se do Chrudimi přestěhoval. Vy-
bral jsem si Chrudim ke svému životu a
jsem Chrudimák srdcem,“ říká.

Velkou výzvou pro něj zůstává ožive-
ní centra města, a to nejenom dalšími
kulturními a společenskými programy,
ale i v centru dostupným parkováním,
podporou předzahrádek a další podpo-
rou případných komunitních aktivit.

Jeho největší vášní je fotbal, který
hraje nepřetržitě téměř 35 let, a to skoro
bez výjimky pořád v Bítovanech, kde se
narodil. „Ještě na jaře jsem odehrál ně-
kolik mistrovských zápasů, ale když mi
do toho teď už skoro každý rok přichází
další a další zákrok na některém z mých
kolen, tak už to na nějaké dlouhé pokra-
čování aktivní kariéry nevypadá. Dlou-
há léta jsem vedl právě bítovanský fot-
balový klub a potom několik let ten
chrudimský. Ale brzy budu nejspíš už
jenom pasivním fanouškem,“ líčí Jan
Čechlovský a dodává, že kvůli potížím
s koleny vyhledává k pohybu alespoň tu-
ristiku a čím dál více také vaření. „Ještě
se po řadě let zkouším vrátit ke kníž-
kám, ale jde mi to pomalu,“ přiznává
lídr ODS, který od malička v české lize
fandí Bohemce. (lat)

CHRUDIM | Petr Lichtenberg nevede v
Chrudimi do letošních voleb jen Svo-
bodné. Ke kandidátce se kromě Svobod-
ných připojila TOP09 a Nezávislí. Koa-
lice pod názvem Chrudimáci si klade za
hlavní cíl transparentnost radnice.

„Již nyní, díky našim stávajícím za-
stupitelům, je možné si přečíst veškeré
podklady pro jednání zastupitelstva na
městském webu. Zároveň je možné si
ověřit, jak jednotlivý zastupitel u každé-
ho projednávaného bodu hlasoval. To
dříve možné nebylo,“ říká opoziční za-
stupitel Petr Lichtenberg, který by se
rád zasadil o snížení počtu úředníků na
chrudimské radnici. V hlavě má hned
několik variant. „Zajímavá je pro mě ta
varianta, že v případě odcházejícího
úředníka bude vyhodnoceno, zdali jeho
pracovní náplň musí být vůbec obsaze-
na. Pokud nikoliv, nebude obsazena a
pokud ano, bude nabídnuta část z jeho
mzdy jeho stávajícímu kolegovi, či kole-
gům a část jeho mzdy bude uspořena,“
navrhuje Petr Lichtenberg, pro kterého
je také nepřijatelné, aby Chrudim po
volbách pokračovala v režimu čtyř mís-
tostarostů.

Obecně koalici trápí problémy parko-
váním, chtějí více zeleně, dětských hřišť
a upravených parků. „Chceme Chru-
dim, kde bude samozřejmostí, že budou
opravené a čisté chodníky, veřejné plo-
chy a městský majetek, kde se obyvate-

lé Chrudimě budou cítit bezpečně. Drob-
ný podnikatel nebude ohroženým dru-
hem,“ dodává lídr, který žije v Chrudi-
mi přes 40 let, kdy zde začal studovat.

Technicko-ekonomický pracovník se
chce řídit zdravým selským rozumem,
který podle něj postupně z politické scé-
ny, ale i v osobním životě lidí mizí.

V mladším věku se lídr Chrudimáků
věnoval sportu, především fotbalu, kte-
rý hrál na různých úrovních. Nyní se
chodí na fotbal již jen dívat. Nevyhýbá
se ani třeba florbalu, který hraje jeho
dcera. „Jsem pravidelným návštěvní-
kem futsalu v Chrudimi a velikým fa-
nouškem místního úspěšného futsalové-
ho klubu ERA-PACK. Mám rád příro-
du a naši chaloupku v krásném prostře-
dí Železných hor, kde trávím téměř vše-
chen volný čas a je mi tady moc dobře.
Rád se tady projíždím na své malé mo-
torce Monkey, po místních okreskách a
polňačkách. Rovněž rád trávím čas s
mými vnoučátky, kde již, s patřičným
odstupem pozice dědečka, hltám jejich
nápady,“ prozrazuje Lichtenberg. (lat)
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