VIZE: ČESKÁ SKALICE 2030
Česká Skalice je malebné malé východočeské město se zdravým životním prostředím,
dostatkem zeleně, nabídkou pracovních příležitostí, širokou škálou volnočasových aktivit
a rozvinutým turistickým ruchem.
Nabízí svým návštěvníkům kvalitní zázemí a významné turistické cíle ve městě i okolí, které
přinášejí poznání, relaxaci, sport i zábavu – zámek Ratibořice, Babiččino údolí, Muzeum Boženy
Němcové, Barunčinu školu, Textilní muzeum a další památky a přehradní nádrž Rozkoš.
Centrum města slouží jak občanům, tak turistům – je atraktivní, pěkně upravené, s dostatkem
stromů, poskytujících stín v letních horkých měsících a další bohatou zelení s květinovou výzdobou,
místy k odpočinku i zábavě. Zmizely odtud herny a podobná zařízení a naopak zde jsou restaurace,
občerstvení, kavárna / cukrárna / čajovna. Stará radnice je opravena a slouží jako prostor pro služby
obyvatelstvu.
Město má zdravé podnikatelské prostředí, prosperují zde podnikatelské subjekty, které vedle
cestovního ruchu přinášejí příležitosti pracovního uplatnění pro občany města. Město podporuje
střední a drobné podnikání nezatěžující životní prostředí.
Kulturní, sportovní, vzdělávací další zařízení pro služby obyvatelstvu mají kvalitní materiálně
technické zázemí a poskytují širokou nabídku volnočasových aktivit pro děti, mládež (-náctileté),
dospělé i seniory. Kulturním centrem je zrekonstruovaná Sokolovna.
Cyklostezky a pěší stezky se prolínají městem a vedou do Babiččina údolí a okolo Rozkoše
a jsou napojeny na cyklostezky a cyklotrasy v širším regionu.
Česká Skalice je ekologicky příkladné město. Majetek města je spravován hospodárně
a s ohledem na potřeby udržitelného rozvoje. Město je čisté, s dobře udržovanými veřejnými
prostranstvími, dostatkem zeleně, odpočinkovými a setkávacími zónami a upravenými budovami.
Využívá svůj přírodní, kulturní, historický, technický a územní potenciál smysluplně.
Hospodaření města je zdravé, město se nezadlužuje nad únosnou míru, vlastní pozemky pro
bydlení a rozvoj služeb obyvatelům a návštěvníkům města. Podporuje flexibilní bydlení pro mladé
občany a rodiny. Vedení města zajišťuje dostatečnou informovanost a spolupráci obyvatel z centra
i příměstských částí a jejich aktivní účast na rozvoji města. Město se může pochlubit vzdělanými
a osvícenými obyvateli, kterým na jejich městu záleží. Mladí lidé a mladé rodiny se z města nestěhují.
Město je bezpečné a bezbariérové. Je vybaveno kvalitní a dobře udržovanou infrastrukturou.
Vozovky, chodníky, cyklostezky a další trasy jsou opraveny. Je zajištěna dobrá dopravní obslužnost,
cestujícím slouží nové autobusové nádraží, je vybudován efektivní systém parkování, který neruší
vzhled centra města ani život obyvatel. Je zajištěna bezpečnost dopravy vč. přechodů.
Ve městě je dobrá občanská vybavenost, vzrůstá počet malých obchodů a drobných služeb,
jsou zajištěny sociální a zdravotnické služby.
Město spolupracuje s okolními obcemi při zajišťování služeb obyvatelstvu a při konání akcí
pro veřejnost.

