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MĚSTO PRO VŠECHNY GENERACE
Už je to více než rok od posledních komunálních voleb, ve kterých
jste nám dali svou důvěru. Proto je na čase, abychom Vám dali
vědět, co se za ten rok událo a co nás dál čeká.
Tentokrát jsme měli velkou výhodu,
že jsme mohli navázat na naši předchozí práci. Proto byla zdárně dokončena
řada investic. Týká se to zejména již
funkční kanalizace v Žalově v ulicích
Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem, ale i v roztocké ulici Třebízského.
Spolu s kanalizací jsme samozřejmě
postavili i nové silnice a chodníky. nyní
je dokončována páteřní ulice Jana Palacha a ulice Puchmajerova. Práce jsou
již hotové také v ulici Řadová a finišují
i v ulici Vidimově. Za poslední rok se
nám podařilo dokončit neuvěřitelných 2870 metrů nových silnic. V příštím roce bychom na tuto práci rádi navázali a zahájili opravu komplexu žalovských ulice Krásného, Mühlbergerova, Pilařova a Příčná a dokončili rekonstrukci
ulice
Sedláčkovy
a Semtanovy. Dočkáte se i řady nových
chodníků, které jsme letos již opravit
nestihli.

Naše dostavba školy, která se dočkala
uznání v rámci soutěže Stavba roku,
byla doplněna o venkovní hřiště.
V příštích letech by se měla dočkat
nové fasády i stará část budovy. Zároveň již plánujeme další rozšíření kapacity naší školy včetně kuchyní a jídelen. Stále nedostatečné kapacitě mateřských škol pomůže zvýšení kapacity
o 50 dětí (nová MŠ za úřadem a větší
budova MŠ v Palackého ulici) a také
rekonstrukce vily č. 125 v Tichém údolí, kde by měla vzniknout minimálně
jedna třída školky. Jsem rád, že jsme se
s koaličními partnery dohodli ohledně
budoucnosti vil (druhá vila č. 110) a že
se intenzivně připravuje projektová dokumentace.
Zpracováváme i územní studie či projektové dokumentace pro lokalitu u přívozu a pro hřiště v Tichém údolí. V příštích letech se zde dočkáme hezkého
prostoru, kde budeme zajisté společně

rádi trávit volný čas. Jsem přesvědčen,
že se rozumně dohodneme se Sokolem
a společnými silami zrevitalizujeme
areál sokolovny.

Mohl bych pokračovat dál, ale jak je
vidno cílů máme hodně. Dovolte mi,
abych Vám popřál vše dobré a abychom
se v našem městě cítili čím dál lépe.

Jan Jakob
starosta města
Roztoky

stavba přístřešku. Rád bych v rámci
této etapy opravil i staré hřiště s umělým povrchem (označeno jako SO 01),
které se nachází za vstupem do areálu
po pravé ruce. Dokonce by zde mohl
být pod nový umělý povrch zabudován
unikátní systém, který zespodu chladí
povrch, což by umožňovalo, aby zde
v zimě bylo kluziště a to, nejen v době
mrazu, ale i v období, kdy teplota nepřevyšuje 15 stupňů Celsia. Rád bych,
abychom spolu se Sokolem tuto etapu
realizovali přibližně v dvouletém horizontu. Věřím, že se nám to společně,

třeba i s podporou nějaké dotace (zatím ovšem žádná nebyla vypsána), podaří.
Dalšími fázemi rozvoje tohoto areálu
by měla být revitalizace stávající budovy sokolovny (označena jako SO 05)
a případné vystavění nové multifunkční haly (označena jako SO 04). Byl
bych rád, abychom ve spolupráci se
Sokolem i na tyto kroky připravily příslušné projektové dokumentace, abychom byli připravení, kdyby se vyskytla možnost získání dotace.
Jan Jakob

PODPORA SPORTU
Jsem moc rád, že se v našem městě
rozšiřují možnosti, kde se dá sportovat.
V minulém roce bylo otevřeno nové
sportoviště na křižovatce ulic Obránců
míru a Masarykovy, ale zejména byl
zahájen provoz dvou tělocvičen v nové
budově základní školy. Tyto prostory
jsou hojně využívány roztockými sportovními oddíly i veřejností. Přes léto
proběhla také výstavba nového venkovního hřiště u základní školy. Jsem
přesvědčený, že dostatek možností
sportovního vyžití je nejen pro mládež,

ale i pro ostatní obyvatele našeho města velmi důležitý.
V poslední době hojně diskutujeme
s představiteli Sokola a také v rámci
nové sportovní komise o tom, jak by
šlo vylepšit zázemí sokolovny. Jsem
rád, že je v zastupitelstvu v zásadě
všeobecná podpora toho, abychom
jako město Sokolu s revitalizací areálu
pomohli. Po diskusích s představiteli
roztockých sportovních organizací
jsem dospěl k názoru, že by při revitalizaci areálu sokolovny mělo dojít po-

stupně k následujícímu. V první řadě
by bylo dobré opravit běžeckou dráhu
s okolím (v obrázku označeno jako SO
02 a SO 03). Tyto prostory využívá nejen sokol a fotbalisté, ale i škola k výuce tělocviku. Proto by tento krok měl
mít největší prioritu. Myslím si, že
v rámci této první etapy by měl být
udělán nový umělý povrch běžecké
drázy, měly by být vystavěny atletické
sektory (skok do dálky, skok do výšky
atd.) a mělo by být zkulturněno okolí,
tedy zejména betonové tribuny a vý-

starosta města Roztoky
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PODPORA
NAŠICH SENIORŮ

Je tomu právě rok, co jste nám dali důvěru a mandát k tomu,
abychom začali naplňovat předvolební sliby a Vaše očekávání. Děláme vše proto, abychom Vaší důvěru nezklamali
a proto shrnu, co se nám za první rok podařilo a co nás ještě
čeká.
Tísňové volání, které jsme zajistili
pro obyvatele domu s pečovatelskou
službou, zachránilo už dva životy. Proto jsme rozšířili nabídku pro všechny
roztocké občany z řad seniorů a zdravotně postižených. Budete-li si přát
tuto službu využít, neváhejte. Díky dotaci, kterou získala organizace provozující tísňové volání ŽIVOT 90, klient
nehradí cenu zařízení, hradí pouze aktivizační poplatek 1.500 korun a pak
400 korun měsíčně za provoz a poskytování samotné služby. Pokud není ve
vašich finančních možnostech aktivizační poplatek uhradit, můžete požádat
o příspěvek z rozpočtu města, a to až
v plné výši. Pro bližší informace se
prosím obraťte na naší sociální pracovnici Mirku Kalinouvou, tel.: 220 400
228, mobil 733 123 658, která Vám se
vším ráda pomůže.
Rozvoz seniorů do zdravotnických
zařízení. Od července mohou občané
starší 65 let využít příspěvek na přepravu k lékaři či do lékárny. Příspěvek
činí pro každou jízdu 50 korun a lze jej
využít na cestu po Roztokách i mimo
město. Službu poskytuje pan Kuželka
na tel.: 777 609 491.
Jsme si vědomi stále větší potřeby
vybudovat pro naše roztocké spoluobčany domov pro seniory. Oslovila jsem
a navštívila několik soukromých domovů. Pokaždé mě potěšila atmosféra
provoněného domova s usměvavým
personálem a spokojenými klienty.
Dobrou zprávou je, že oslovení provozovatelé by tuto službu rádi poskytovali i v našem městě. Aktuálně vyjedná-

váme možnosti financování výstavby
domu pro seniory. Stavební prostory se
rýsují v oblasti Solníků. Věřím, že se
nám podaří i tento nelehký úkol dotáhnout do stádia realizace.
Požádáme o dotaci na rozmístění defibrilátorů na veřejných místech z Programu Dobrého sousedství, který každoročně vyhlašuje Letiště Praha.
Mám velkou radost, že Den dětí a seniorů, který pořádáme každou první
sobotu v září, se již stává tradicí a díky
stále větší účasti babiček, dědečků
i dětí nám přestává louka před kostelem pomalu stačit. Díky radosti mnoha roztockých dobrovolníků je tento
den pokaždé nezapomenutelným setkáním.
Vážení čtenáři, milí spoluobčané.
Děkuji všem, kteří jste mě do dnešního
dne oslovili, ať s těžkostí, se kterou jste
si potřebovali pomoc, nebo s dobrým
nápadem, jak náš život v Roztokách
vylepšit. Moc si Vašeho aktivního přístupu vážím. Potěšíte mě, pokud mě
i nadále budete s důvěrou kdykoliv
kontaktovat.
Marie Šlancarová
Radní a předsedkyně zdravotní a sociální komise
tel.: 724 544 799
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ROZUMNÝ ROZVOJ MĚSTA
A NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Je v povědomí snad každého občana
Roztok, že starý územní plán z roku
1995 je nutno přepracovat a vytvořit
nový územní plán (dále ÚP) s limitním
termínem jeho schválení do konce roku
2020. Aby se tak stalo, bylo nutno zahájit proces pořizování nového ÚP, což
se stalo rozhodnutím zastupitelstva
města dne 21. 3. 2012 a následně dne
20. 11. 2013 pověřením MÚ Černošice
o jeho pořízení.
Tato skutečnost zahájila vlastní přípravu zadání ÚP pro vhodný výběr projektanta, který bude provádět tvorbu
nového ÚP, zapracovávat námitky
a připomínky občanů, stejně jako dotčených orgánů státní správy (DOSS).
Na červnovém jednání zastupitelstva
bylo projednáno všech 25 připomínek
občanů ohledně využití svých pozemků v rámci tvorby zadání nového ÚP
se závěrem, které z nich budou nadále
do projednávání zařazeny, a které ne.

K dnešnímu dni je tedy hotové zadání
ÚP, které bude pořizovatelem MÚ
Černošice vyvěšeno na úřední desce
a současně rozesláno na DOSS. Do 30
dnů od vyvěšení běží termín na připomínky a námitky, které budou pořizovatelem a určeným zastupitelem do
návrhu zadání zapracovány a tímto
nově vzniklé zadání bude předloženo
ke schválení zastupitelstvu města. Pokud bude zadání schváleno, dojde
k výběru zpracovatele – projektanta,
pokud ne, budou připomínky zastupitelstva znovu pořizovatelem přepracovány.
Stejný princip pro umožnění začlenit
se do příprav a úprav nově vznikajícího
ÚP u projektanta mají občané až do veřejného projednání.
Hlavním úkolem současného vedení
města Roztoky je přípravu nového ÚP
nezdržovat, intenzivně jednat o námitkách a připomínkách a vést celý proces

ke zdárnému konci, s cílovým datem
podzim 2018.
Výsledkem by měl být udržitelný
rozvoj města, přiměřené využití volných ploch pro zástavbu a dostatečné
vytvoření občanské vybavenosti. Pro
zachování dopravní obslužnosti, dobré
funkce infrastruktury a příjemného
bydlení by se měl počet obyvatel zastavit na hranici 10 tisíc. Nový ÚP
bude chránit veškeré přírodní plochy,
nedovolí jejich likvidaci, bude zahrnovat vytvoření nových oddychových
zón. Věřím, že toho dosáhneme i s Vaší
součinností
a podporou.
Ing. Zdenek
Richter
Radní a určený
zastupitel pro
územní plánování
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