Petícia za SKATEPARK v Považskej Bystrici
My, podpísaní občania, podporujeme myšlienku vybudovania SKATEPARKU
v našom meste. Žiadame predstaviteľov mesta Považská Bystrica (primátora
a mestské zastupiteľstvo), aby vytvorili podmienky pre realizáciu takéhoto
projektu ( vyčlenenie vhodného pozemku a materiálna podpora ).
Sme presvedčení, že mesto by malo skateboardistov, korčuliarov a cyklistov
podporovať vyčlenením vhodných priestorov, a nie kriminalizovať mládež
pokutovaním Mestskou políciou.
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Ulica, číslo domu

Mesto

Podpis

Petičný výbor:
1. Ing. Nataša Majerková, Rozkvet 2037/75-5, 017 01 Považská Bystrica
2. Michal Majerko, Rozkvet 2037/75-5, 017 01 Považská Bystrica
3. Ivan Puchrík, Rozkvet 2054/113-54, 017 01 Považská Bystrica
4. Milan Palkech st., SNP 1449/56-2, 017 01 Považská Bystrica
5. Milan Palkech ml., SNP 1149/56-2, 017 01 Považská Bystrica
Vyplnené (aj čiastočne) petičné hárky doručte na adresu niektorého
z členov petičného výboru.
Telefonický kontakt: 0910/685591
Najčastejšie otázky a odpovede nájdete na druhej strane tohoto hárku.

Najčastejšie výhrady a odpovede
Skateboardisti sú vandali, ktorí poškodzujú chodníky a zábradlia, obťažujú
hlukom obyvateľov a ohrozujú okoloidúcich.
Odpoveď: Kým futbalisti nemali svoje ihriská a štadióny, chlapci hrali futbal na
ulici a rozbíjali loptou okná.
Prečo by sme mali z mestských peňazí podporovať hŕstku skateboardistov?
Odpoveď: SKATEPARK sa netýka len skateboardistov. Je využiteľný aj pre
cyklistov (bikerov) a korčuliarov (bladerov). Týmto moderným športom sa
venuje čoraz viac ľudí, a sú to disciplíny vyslovene stvorené do mestského
prostredia, lebo sú veľmi nenáročné na priestor.
Záujem verejnosti o SKATEPARK v Považskej Bystrici sa zistí aj podľa počtu
ľudí, ktorí podpíšu túto petíciu. Veríme, že to budú tisíce ľudí.
Naviac – na takéto projekty sa dá získať spolufinancovanie od rôznych nadácií
alebo eurofondov.
Nie je to len nejaká móda, ktorá o rok pominie?
Odpoveď: SKATEPARKY sú bežnou súčasťou viacerých slovenských miest:
Liptovský Mikuláš, Bratislava AUPARK, Bratislava Ružinov, Bratislava
Vrakuňa, Bratislava Petržalka, Trnava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad
Bebravou, Prievidza...
Nebyť tejto oblasti športov, Slovensko by nemalo svojho prvého medailistu na
zimných olympijských hrách (Radoslav Židek, striebro v disciplíne
snowboardcross.)

Nebolo by lepšie tieto peniaze investovať do škôl, zdravotníckych zariadení, kde
veľmi chýbajú?
Odpoveď: Prostriedky, ktoré investujeme do športu a podpory zdravého
životného štýlu mládeže, ušetríme na liečbe drogovo závislých. Porovnajte,
koľko je v Považskej Bystrici možností ísť do krčmy, a koľko je možností
športovať.

