4. Jak by měla konkrétně podpora dětí a mládeže vypadat?
výstavba nových hřišť, obměna prvků (oplocené)
Vytvořit místa pro teenagery
Udržovat hřiště a prostory pro děti, kontrolovat bezpečnost a čistotu těchto míst (např. velké
hřiště vedle autoškoly v Liškově ulici je již několik let plné střepů a tudíž nepoužitelné),
kontrolovat, zda zde nezletilí nepožívají alkohol (což se často děje), kontrolovat, zda hřiště pro
děti nepoužívají výrostci pro trénink parkuru (a tím ničí vybavení, které není na takovou zátěž
stavěné).
Rekonstrukce krytého bazénu
nový skate park
Podpora sportu
posilovací/protahovací stroje (jsou pouze na Ostrově)
Více multifunkčních hřišť ne jen pro malé deti
Větší podpora malých klubů a oddílů.
mini farma na ostrově
stezka korunami stromů na ostrově
více basket. košů, nebo branky v parku
cyklostezky - které by vedli např. po obou stranách Labe, Vybudování páteřní městské
cyklostezky v ose pokratického potoka ve směru sever - jih a podél železniční trati 087 ve směru
západ - východ, pro bezpečný průjezd městem s dětmi na kolech.
Tuto cyklostezku by samozřejmě ocenili všichni cyklisté.
Tlačit krajský úřad ke zkvalitnění povrchu cyklostezky Labe od mostu Generála Chábery do
Žalhostic.
Vybudovat "únikové cesty" z města do přírody, aby mládež měla "kam vypadnout do okolí, do
přírody" na procházku, na výlet, na kolo, opéct si buřty apod.
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Více vhodných míst pro pohyb dětí ve městě, např. využití prostoru kolem Pokratického potoka.
rekonstrukce a přesun ZUŠ do budovy bývalého velitelství
vybudování zábavního parku v areálu Zahrady Čech (IQ park a aquapark)
Vic atrakci na koupalisti, poradne hriste tamtez.
Nové mateřské centrum
Dbaní na kvalitativní a obsahovou stránku, stejně tak na nabídku a dodržení, edukačních
programů příspěvkových organizací Města.
Udělat více parků a odpočinkových míst
Víc volnočasových aktivit, i pro děti ze sociálně slabých rodin
dotovat více soutěže mladých, nábor neregistrovaných
pravidelná divadélka pro děti (sobotní jarmark na tržnici s divadlem byl super)
řešit hřiště, aby bylo dost vyžití jak pro malé, střední a i větší děti. Aby neměli na hřiště a k
herním prvkům volný přístup psi atp. Zvířátka u pokratického potoka jsou věčně občůrané a pak
na to naše děti lezou. :( A co je nejhorší, že kolem sídliště jsou všechny trávníky pokryté
exkrementy psů. Což u malého dítěte se vám několikrát stane, že vletí na trávník a je pak od
toho.
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