Česká Skalice 2030 očima dětí MŠ a ZŠ
Děti pod vedením pedagogů MŠ a ZŠ pomocí výtvarných a písemných prací a prezentací
vyjadřovaly co se jim ve městě a okolí líbí, co nelíbí a co by si ve městě a okolí přály.
Zapojení probíhalo v období září a říjen 2013. Práce dětí byly vystaveny v Sokolovně během
veřejného setkání ke Strategickému plánu rozvoje města, které se konalo 14. 11. 2013, a poté byla
výstava prací dětí instalováno v Knihovně a v Eurestu do konce listopadu 2013.
Poz.:
Mnohokrát = výpovědi, které se opakovaly více než 20x
Vícekrát v pravém sloupci = výpovědi, které se opakovaly alespoň 10x
Několikrát = výpovědi, které se opakovaly více než jednou a méně než 10x

Dětem se v České Skalici a okolí LÍBÍ:
Babiččino údolí – Bělidlo, Viktorčin splav, Bažantnice, Zámek Ratibořice a
okolí – procházky do těchto míst
Možnost delších procházek, i se psy, procházka ke Slatinskému mlýnu
Příroda v okolí města
Dubno
Oživlé postavy, advent v Babiččině údolí
Kulturní památky ve městě: Barunčina škola, Kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Textilní muzeum Boženy Němcové, Vila Čerych se zahradou
Městská knihovna („Hrozně moc se těším, až si přečtu nové knížky“),
vybavení, knihy
Opravené vlakové nádraží
Stará radnice z dálky, věž s hodinami
Město Česká Skalice jako takové
„Bydlím tu ráda a přeji si, aby se některé mé přání splnilo“, „Jsem rád, že
tady žiju“
Obchvat města – zřídnul provoz aut ve městě
Není rušná doprava
Dostupnost do okolních větších měst, dobrá doprava autem + vlakem
Náměstí, upravené a pěkné, čisté
Park na náměstí s kašnou, okolo stromy
Vánoční výzdoba města (i když by mohla být více barevně sladěná)
Klid a pohoda
Město je čisté
Všechno je blízko
Dům nad údolím
Výhled ze sadů na město
Rozkoš
Úpa
Hřiště
Obnova fotbalového hřiště
Penny market – jediný market v České Skalici
Nová budova, kde je pošta a drogerie
Jiřinkové slavnosti
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Tropické a Maloskalické pouti
Informační stojany pro turisty
Zájmové činnosti – hasičský kroužek, volejbal, fotbal, judo, tenis, stolní
tenis, aktivity Bájo
Lepší vybavení hasičské zbrojnice, výlety s hasičským kroužkem
Ohňostroj na Husově nám.
Atmosféra u přehrady Rozkoš, rybaření, možnost koupání
Nový rozhlas
Nízká kriminalita
Přátelé
Zmrzlina u Rosy

Dětem se v České Skalici a okolí NELÍBÍ:

několikrát

Frekvence výpovědí

herny a bary
zchátralé budovy („Obecní budovy chátrají a město nejeví zájem. A my si
myslíme, že je to špatná reklama města.“
Znečištěná a poničená veřejná prostranství a prvky (např. truhlíky na
květiny, mříže na kanálech, okolí kašny na náměstí
Posprejované budovy a objekty
Málo zeleně na náměstí
Špatný stav centra města
Špatně osvětlená cesta mezi ČS a Říkovem
Městské veřejné WC
Odpadky na veřejných prostranstvích, okolo kontejnerů, hlavně plasty
(pouze 1 kontejner na plasty)
Špinavá voda v Rozkoši
Neudržovaná Rozkoš
Málo atrakcí u Rozkoše
Odpadky (igelitové pytle, plastové lahve apod. u Rozkoše
Starý kemp u Rozkoše
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Podivná individua potulující se po městě
Opilí lidé (i v odpoledních hodinách se povalují na lavičkách nebo trávníku)
– špatný vliv na malé děti
Lidé, kteří berou drogy a ničí veřejné zařízení – koše, lavičky apod.
Drzí teenageři
Úchylové, kteří obtěžují žáky ZŠ
Nedostatečná síť obchodů
Vietnamské obchody
Levný textil – nehodí se do takového města
Agresivní, bezohlední řidiči
Hodně aut vč. kamionů
Chybí cyklostezky
Chybějící cyklostezka okolo Rozkoše
Jízda na kole nebo na bruslích je nebezpečná
Chybí přechody, nepřehledné přechody
(např. na křižovatce u Ronoxu nebo v Jiráskově ulici naproti benzínové
stanici)
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Poničené, nerovné chodníky
Věci překážející na chodníku pro chodce
Systém parkování, parkování na náměstí
Silnice ze Skalice do Zlíče – samá díra
Vozovky s výtluky
Špatné značení turistických stezek a nevzhledné boxy
Most v blízkosti Muzea B. Němcové - díry v zábradlí jsou nebezpečné jejich
velikostí a děti do 4 let jimi mohou spadnout do řeky. A o zrezlé dráty se
mohou říznout a dostat infekci.
Potřeba opravit.
Červený most v Ratibořicích
Nedostatek sportovního vyžití
Chybí finanční podpora sportovních klubů – mimo Fotbalového klubu,
chybí dorost, podmínky, v jakých se schází např. šachový kroužek,
Nikdo z vedení města nedoceňuje jiné sportovní oddíly mimo Fotbalový
klub
Chybí dětská a sportovní hřiště
Stav a vybavení školy - staré pomalované lavice, staré zničené skříňky,
opadávající vymalování, špatné WC, šatny
Zima ve škole, špatné topení
Vývěsní tabule u školy – každá jiná
Nezájem některých učitelů o cokoli
Pouť
Nedostatek kulturního vyžití, žádné kulturní dění pro žáky ZŠ
Lidé si nemají kde zacvičit
Děti nemají kam po škole jít, není jak se zabavit, kde trávit volný čas (ve
smyslu odpočinku nikoli kroužků – ty mají povinnou docházku)
Není kam jít v zimě po škole
Nuda v České Skalici
(na plážovou diskotéku dospívající mládež rodiče nepustí kvůli alkoholu)
Není park, kde by si mohla odpočinout dospívající mládež – schází se na
fotbalovém hřišti nebo v „Sajgonu“, což není nejlepší místo
Přístup lidí z Bájo a typ kroužků, které nabízejí
Dojíždění do kina do okolních měst

Děti by si v České Skalici a okolí přály:
Koupaliště / aquapalac / aquapark / městské lázně / bazén (tobogan,
vířivky, občerstvení, vybavení pro neplavce, možnost se vydovádět,
Koupání v čisté vodě
Vyčistit vodu v Rozkoši
Sprchy u Rozkoše
Rozdělit Rozkoš na 4 zóny: skútry, vodní sporty, koupání a rybáři
Lepší využití Rozkoše – více turistů – více peněz
Opravit camp
Sportovní stadion, sportovní areál (např. na louce před školní jídelnou),
víceúčelová sportovní halu, tělocvičnu – basketbal, volejbal, tenis, pingpong ad.
Hřiště pro malé i velké děti, herní prvky, prolézačky apod.
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Posilovnu
Zimní stadion – pro zimní sporty, bruslení
Hokejové hřiště
Fotbalové hřiště, na fotbalovém hřišti opravit zábradlí, šatny, WC, udělat
nové tribuny
Houpačky
Lanový park
Skatepark (na americkém hřišti)
Lyžování
Paintball
Kuželky
Lodě na vodě
Horolezecký park pro malé a pro velké
Cyklostezky
Cyklostezka okolo Rozkoše
In-line stezky
Bruslařskou stezku
Jezdeckou školu (koně)
Podporovat i jiné sportovní oddíly, ne jen Fotbalový klub
Půjčovnu sportovních potřeb
Občerstvení u sportovních areálů
Zábava – stolní fotbal, šipky
taneční halu, sál, studio
Parky, více zeleně, stromy (stín), keře, květiny
Posečený trávník, shrabané jehličí a listí
Nekuřácké prostředí
Ne pití alkoholu
Lavičky, posezení v přírodě
Odpočinkový park u řeky (pod Penny marketem, stromy by zastínily Penny
market)
Vodní prvky – jezírka, rybníky, kašnu, malé fontánky s tryskající vodou
Molo na řece Úpě
Uklizené odpadky, koše na odpadky
Rozšíření města, protože je moc malé
Využít jako Vánoční strom nějaký strom, který tam už roste
Přírodní zóny bez aut, hezkou přírodu v okolí
Hezké domy, zahrádky, květinovou výzdobu
Zbořit zchátralý dům v Křenkově ulici
Kostel s hodinami
Most u muzea Boženy Němcové - oprava zábradlí
Aby nikdo neničil památky
Více hodin po ČS (např. digitální hodiny v každé ceduli na zastávce)
Barevně sladit vánoční výzdobu města
Opravit chodníky, nové chodníky
Upravené cesty
bezpečné silnice a přechody, semafory
Místo vrby v Riegrově ulici dát lavičky s keříky, protože děti se na vrbě
houpou směrem k silnici
dopravní hřiště
Aby kamiony jezdily jen po obchvatu
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Zastávku autobusu
Místo, kde se můžou „puberťáci“ školáci scházet, učit se a trávit svůj volný
čas – „School Cafe“ ve staré radnici
Cukrárnu, kavárnu, internetovou kavárnu (místo bývalé galanterie)
Malá klubovna pro žáky a studenty s knihovnou s encyklopediemi, atlasy a
odbornou literaturou, kuželkářskou dráhou a občerstvením
Restaurace na náměstí
Zábavu pro dospívající mládež – opékání masa na náměstí s hudbou,
zpívání koled o Vánocích s prskavkami
Kino (s občerstvením)
Laboratoř
Angličtinu s rodilými mluvčími
Akce - festivaly
Hudební akce, koncertní sál
Být dobře o akcích informovány
Různé občerstvení
MC Donald / pořádný bufet
Knihovnu s větším výběrem knih
Rozšíření knihovny, vybudování studovny
Různé zájmové činnosti, více kroužků pro dívky
Rozšíření Bája na „Centrum mládeže“ pro 12 – 16 let
Ubytování, hotel
Obchody – knihkupectví, elektro, květinářství, hračkářství, papírnictví,
drogerie, prodejna MOTO a příslušenství, oblečení
Obchodní dům, Supermarkety Billa, Tesco, Albert …
Stánek se zmrzlinou
Aby se ve městě nestavěly velké obchody
Více pracovních příležitostí
Připojení WIFI
Muzeum voskových postav
Zvířata, psi, kočky
Útulek pro zvířátka, psí hotel
Půjčovnu zvířat (aby si mohly pohrát se zvířátky, když jim je rodiče nechtějí
koupit)
Mini-zoo, ranč se zvířaty, ZOO
Moderní, barevnou a velkou školu, všechny budovy dohromady
lepší vybavení a údržbu školy, hezkou školu, oprava II. st. ZŠ vč. dvorečku
(bufet), hezčí WC, umyvadlo se zrcadlem, šatny, interaktivní tabule, nové
lavice, nové skříně s pomůckami, skříňky na ukládání učebnic
lepší topení – větší teplo, čisté podlahy
Multifunkční školní hřiště
Scolarest - zlepšení jídelníčku a kvality jídel
Střední školu, aby nemusely dojíždět
Kvalitní vzdělání
Záchrannou službu Česká skalice
Nemocnici
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