KONCEPT 23.4.2018

Sdružení Pro Roztoky a Žalov
Město pro lidi
Zajistíme moderní školní i mimoškolní vyžití dětem
• zasadíme se o zlepšení pracovních podmínek učitelů (dostatek prostoru pro
učitele a žáky, vyšší osobní ohodnocení, benefity apod.)
• podpoříme výuky jazyků s důrazem na jazyk anglický budeme podporovat
rozvoj dětí s ohledem na jejich talent a nadání. - např. formou spojených hodin
vybraných předmětů
• vytvoříme koncepci rozvoje školy školního vzdělávání a mimoškolních aktivit
• zaměříme se na rekonstrukci starších budov a revitalizaci areálu Mateřské
školky Havlíčkova
Důstojné a aktivní stáří
• postavíme Domov pro seniory v Solnikách spojený s ordinacemi a
komunitním centrem s posílenou terénní službou
• podpoříme mezigenerační koncerty a další aktivity propojující děti a seniory
• zavedeme Senior akademii - podporu vzdělávání seniorů a univerzity 3. věku
• podpoříme rozšiřování veřejných míst k odpočinku - lavičky a rozvoj zeleně
(třešňovky, nová výsadba stromů ve spolupráci s arborety)
• zapojíme se do tvorby komunitního plánu Praha – západ. Zvýšíme tak šanci
na získání podpory při zavádění nových sociálních služeb v našem městě ze
strany Středočeského kraje
Zdravotnictví a občanská vybavenost.
• vytvoříme síť dobrovolníků k čemu
• zpracujeme studii potřeb a dostupnosti zdravotnických služeb ve městě
• podpoříme budování bezbariérových ordinací lékařů
• zasadíme se o rozšíření služeb diabetologa a rehabilitace
Bezpečí v Roztokách i Žalově.
• zaměstnáme preventistu, který se bude věnovat práci s dětmi ve školkách a
školách, stejně jako komunikaci a vzdělávání seniorů a veřejnosti
• přechody pro chodce – kde autobusové zastávky – jak je to s projektem na
průtah města
• zavedeme radary ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění provozu na hlavním tahu
městem
• vybudujeme dopravní hřiště (u cvičáku u šraněk)
Komunikace s občany
• budeme pravidelně informovat veřejnost o krocích vedení města a fungování
úřadu.
• zapojíme spoluobčany do rozhodování o městě, projednávání výstavby a
rozvoje
• přizveme odborníky do komisí a výborů
• zavedeme živé přenosy z jednání zastupitelstva
• podpoříme debaty na sociálních sítích
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budeme veřejně projednávat koncepční záměry – vyslyšíme názory a potřeby
spoluobčanů
zavedeme pravidelná setkání s vedením města
oživíme web města a budeme informovat o aktuálním dění na sociálních sítích
doplníme Odraz jako prostředek k informování veřejnosti o tom, jak jsou
jednotliví zastupitelé iniciativní a přistupují k plnění svých úkolů
označíme články „informační“, které budou založeny na skutečnostech s
důrazem na uvádění pro a proti označíme články "blog" jako příspěvky
vycházející z osobních postojů
zavedeme sekci „Zlepši své město“ na webu – možnost vepsat návrh a k tomu
město napíše, jak bylo vyřešeno…

Služby - doprava
• budeme pokračovat ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty tak,
aby do dvou let bylo otevřeno bezbariérové roztocké nádraží
• navrhneme koncepci pro dopravu s očekávaným navýšením počtu obyvatel
• rozšíříme frekvenci linky č. 359 svážející občany ve špičkách k vlaku a zpět
• ve spolupráci s ROPIDem a ČD se budeme zasazovat o navýšení spojů
veřejné dopravy
• zajistíme revitalizace autobusových zastávek, je stále aktuální umístění
zastávek???
•
vytvoříme plán oprav – na základě zhodnocení současného stavu komunikací
Čistota města
• navýšíme frekvenci svozu tříděného odpadu a počet stanovišť kontejnerů na
tříděný odpad včetně elektroodpadu. Z prostředků získaných z vyššího
objemu třídění snížíme poplatky občanů za komunální odpad
• rozšíříme otevírací hodiny sběrného dvora - jednou týdně otevřeno do 20:00
hod.
• zavedeme zimní pohotovost (placený brigádnický úklid sněhu)
Volnočasové aktivity
• podpoříme aktivity mateřských center a podpoříme granty pro příměstské
tábory
• vybudujeme nová sportoviště (krytou sportovní halu v areálu Sokola),
možnosti Žalov?
• zajistíme provoz zimního kluziště (kde)? na fotbalovém hřišti v Solníkách)
• podpoříme vznik cyklostezek a přístřešků na kola u veřejných budov
• budeme rozvíjet a rozšiřovat dětská hřiště (Tiché údolí, Opičí dráha…)
• spolupráce Muzea se školou a městem
• zavedeme Letní festival – letní kino, divadlo a koncerty
• podpoříme zážitkové workshopy a projekty žáků školy na půdě muzea
Rozvoj města
• dokončíme proces zpracování nového územního plánu s přísnými regulativy
výstavby
• nadále budeme zamezovat překotné výstavbě v obci
• budeme vyjednávat s developery spoluúčast do investic do obecní
infrastruktury nebo finanční podpory města

Bezpečnost
• zavedeme Den zdraví a prevence – za spoluúčasti městské i státní policie,
záchranné služby a hasičského záchranného sboru
• zapojíme občany do vytvoření pocitové mapy bezpečí ve městě (jak příjemně
a bezpečně se lidé v různých lokalitách města cítí)
• na webu města by měli mít spoluobčané možnost nahlásit nebezpečný úsek,
přechod apod. vtáhlo by je to do aktivního řešení, navrhovala jsem to už před
5 lety, nevím, zda bylo realizováno, asi ne…
• v Přemyslovské vybudujeme chodníky, přechody, (nebezpečné je přebíhání
hlavní silnice k Tescu. Chce to na Žalově komplexní pohled a řešení také
s ohledem na probíhající výstavbu)
Pro Roztoky a Žalov - platforma roztockých občanů
Zakládáme místní občanské sdružení a chystáme se zúčastnit již podzimních
komunálních voleb. Chceme, aby se věci hýbaly a byly čitelné. Nechceme, zde ani
Kocourkov, ani Hulvátov.
Proč vznikáme
Záleží nám na tom, abychom naše město rozvíjeli s ohledem na budoucí potřeby
našich dětí, rodičů i prarodičů. Jsme pro otevřenou a kritickou diskuzi. Jsme pro
zapojování veřejnosti do rozhodování o rozvoje prostoru, ve kterém žijeme. Jsme pro
promyšlená a koncepční řešení.
Kdo jsme
Jsme roztočtí a žalovští občané. Aktivně se podílíme na zlepšování podmínek života
v našem městě. Jsou mezi námi zástupci místních spolků, kulturních organizací,
podnikatelé, učitelé, zastupitelé - občané, kteří s chutí investují svůj čas a zkušenosti.
Marie Šlancarová
• se dlouhodobě věnuje rozvoj sociálních a zdravotních služeb, podpoře seniorů
a školství
• podařilo se jí, aby Správa Železniční Dopravní Cesty zařadila do svého plánu
investic rekonstrukci roztockého nádraží. Bezbariérový přístup pro osoby se
sníženou pohyblivostí a rodiči s kočárky bude tak dokončen již za dva roky
• zasadila se o vznik ordinace dětské lékařky MUDr. Kateřiny Malé
• díky navázání úspěšné spolupráce s Církví československou husitskou bude v
blízké budoucnosti postaven Domov pro seniory. Jeho součástí bude
komunitní centrum pro seniory i ordinace pro lékaře
• zavedla Den dětí a seniorů, každoročně stále více navštěvovaný všemi
generacemi
• efektivní spoluprací s vedením školy a zástupci odborné veřejnosti se jí
podařilo nastartovat koncepční přístup k rozvoji školství
• podařilo se jí získat od Besipu k dlouhodobému užívání mobilní dopravní
hřiště, které je instalováno na zahradě základní školy. Děti se tak zábavnou
formou připravují na situace v silničním provozu.
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