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Úspěšný nový školní rok v nové škole!
Top 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov

Top 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov

MĚSTO PRO RODINU
Podpora rodin s dětmi je jednou z našich hlavních priorit. •• Upravíme lokalitu u přívozu, protože roztocký břeh je nevyužitý. Mohou
zde vzniknout nová sportoviště, občerstvení např. s uzenými rybami či
Proto se ve volebním období 2014 až 2018 zavazujeme
veřejné rožniště, kde si budete moci koupit kvalitní uzeniny, dříví a zapůjzajistit následující konkrétní věci. Co slíbíme, to plníme!
čit opékadla.
•• Zajistíme zateplení a novou fasádu staré budovy roztocké školy.
•• Zajistíme, aby se škola stala kulturně-společenskou tepnou našeho města.
Nejen nové prostory školy musejí žít i v odpoledních hodinách.

•• Tiché údolí je krásnou přírodní spojnicí Roztok a Únětic, kterou využívají cyklisté i pěší. Stezku kolem Únětického potoka vkusně upravíme tak,
aby byla bezpečná a příjemná pro všechny výletníky. V Tichém údolí se
pokusíme vytvořit cyklostezku Svojsíkovými sady.

•• Míst v mateřských školách je pořád málo. Zasadíme se o rekonstrukci •• Prosadíme posílení spojů do Prahy ve špičkách. Upravíme jízdní řád
linky 359, která jezdí do Únětic a Suchdola, a zavedeme víkendové spoje.
vily č. 125 v Tichém údolí tak, aby zde mohly vzniknout dvě nové třídy
•• Zasadíme se o to, aby zeleně v Roztokách přibývalo. Obnovíme sledoškolky, výtvarný ateliér v podkroví a komorní divadlo v suterénu.
vání kvality ovzduší zejména ve vztahu k dopravě (včetně letecké), vytá•• Rozšíříme park v Tichém údolí. V zadní části mezi stromy vznikne opičí
pění a dopadů blízkosti hlavního města.
dráha pro děti s nejrůznějšími prolézačkami a u Únětického potoka
•• V rámci městské policie zřídíme civilní pracovní místa pro seniory či
brouzdaliště pro nejmenší.
hendikepované. Ti budou mít za úkol sledovat monitory kamerového
•• V lokalitě Solník postavíme dětské dopravní hřiště.
systému a přijímat hovory v budově městské policie. To umožní městským policistům, aby byli mnohem více v terénu, kde jsou potřeba.
•• Ve spolupráci s TJ Sokol Roztoky postavíme v jejich areálu novou městskou sportovní halu. Ta bude mít rozměry regulérního házenkářského
hřiště, což poskytne prostor i pro basketbal, florbal, volejbal či futsal.

•• Zasadíme se o schválení obecně závazné vyhlášky, která v našem městě
zakáže provozování výherních automatů.

Celý volební program TOP 09 a nezávislých pro Roztoky a Žalov naleznete na webových stránkách www.top09.cz/roztoky.

