Město Strakonice
Tisková zpráva č. 2 ze dne 24. 1. 2019, Strakonice
Zrekonstruovaná komunikace Švandy dudáka byla dne 31. 12. 2018 předána do
předčasného užívání. Oproti projektové dokumentaci bude objekt chodníky upraven
dle požadavků dotčeného orgánu Policie ČR a dále budou nasvětleny tři přechody
pro chodce.
V roce 2017 započala rekonstrukce ulice Švandy dudáka. V rámci opravy byly nově
vybudovány objekty kanalizací, vodovodů, veřejného osvětlení a chodníků, včetně nového
povrchu komunikace. Dle požadavku dotčeného správního orgánu PČR budou oproti
projektové dokumentaci stavby upraveny právě objekty chodníků. Budou zhotoveny
vjezdy k některým stávajícím nemovitostem. Dále dojde k nasvětlení tří přechodů pro
chodce u točny v ulici Švandy dudáka. K realizaci nasvícení přechodů bude podána
žádost v rámci Nadace ČEZ programu „Bezpečně pěšky v ulici Švandy dudáka“. Grantové
řízení Nadace ČEZ – Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšován bezpečnosti
formou instalace osvětlení přechodů pro chodce, které dosud nejsou osvětleny
v intravilánu i extravilánu města. Díky nasvětlení dojde ke zvýšení bezpečnosti všech
účastníků silničního provozu. Celkové náklady projektu nasvícení jsou 289 296 Kč,
nadační příspěvek činí 41,5 %, tedy 120 000 Kč. Pokud bude město jako žadatel
úspěšné, pak jeho vlastní finanční náklady budou tvořit necelých 170 000 Kč.
Celkové náklady na rekonstrukci ulice Švandy dudáka převýšily částku 30 milionů korun a
byly plně hrazeny z rozpočtových zdrojů města.
Strakonický zimní stadion čeká další oprava střešní konstrukce.
Již v loňském roce byl na základě nařízených bezpečnostních kontrol zjištěn havarijní stav
střešní konstrukce na zimním stadionu Na Křemelce. Na základě odborného statického
posudku byla zahájena bezodkladně rekonstrukce léty zanedbané střešní konstrukce.
V průběhu rekonstrukce byly odkryty jednotlivé segmenty konstrukce a zjištěno další
zanedbání technické údržby. Kontrola ukázala narušené lepené dřevěné vazníky. Ty je
tedy nutné podchytit v místě podpor ocelovými kapsami, které budou spojeny s hlavními
obloukovými vazníky. Jedná se o část nejvyššího oblouku stropní konstrukce. Celkové
náklady rekonstrukce tím budou navýšeny na cenu díla v hodnotě vyšší než 2 400 000 Kč
včetně DPH.
Byla udělena záštita starosty města
Zdeňku Hruškovi byla udělena záštita starosty města nad panelovou výstavou „Tomáš
Garrigue Masaryk a armáda“, která proběhne v termínu od 10. 4. – 30. 4. 2019
v Maltézském sále strakonického hradu.
Sociální odbor Městského úřadu Strakonice bude navýšen o jednoho pracovníka
V současné době je napříč společností aktuálním tématem sociálně-právní ochrana dětí.
V souvislosti s výkonem agenty této činnosti v rámci sociálního odboru je pro narůstající
problematiku tohoto segmentu zapotřebí personálně optimalizovat agendu náhradní
rodinné péče, aby se zaměstnanci vykonávající tuto kumulovanou funkci mohli více
zaměřit na intenzivnější kontakt s rozrůstajícím se počtem dětí z problémového prostředí.
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Vedení města vyhovělo žádosti vedoucí Sociálního odboru MěÚ Strakonice a s účinností
od 1. 2. 2019 dojde k organizační změně spočívající ve zřízení jedné nové pracovní
pozice pracovníka sociálního odboru MěÚ Strakonice.
Město Strakonice je partnerem projektu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
pro ORP Strakonice
Z ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách je Jihočeský kraj povinen
vytvářet Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JČK. Zmíněný střednědobý plán je
podkladem pro rozdělování dotací sociálním službám a vychází z údajů z jednotlivých
komunitních plánů sociálních služeb. Město Strakonice mělo pro období 2012 – 2014
zpracován Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice, který byl každoročně
aktualizován dle potřeb jednotlivých segmentů participujících právě na jeho sestavení.
Aktuálně zpracovávaný akční plán sociálních služeb na rok 2019 je dílčím výstupem
celého Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Strakonice, pro účely čerpání
finančních prostředků z možných dotačních titulů.
Na Strakonicku je nově poskytována odlehčovací služba Domácího hospice sv. Markéty,
jejich služby jsou určeny rodinám, které potřebují dopomoci s péčí o svého blízkého, či
poskytnout podporu rodině v době umírání blízkého.
Dalším novým poskytovatelem je Kotva při strakonické nemocnici, z.s., která plánuje v
letošním roce v prostorách nemocnice ve Strakonicích zřídit domov pro osoby se
zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem. V domově pro osoby se
zdravotním postižením budou poskytovány pobytové služby osobám bez přístřeší a
sociálně vyloučeným, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem pak bude podporou pro osoby, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, dále osobám
se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž tito lidé potřebují
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Novou službu zajistí i stávající poskytovatel FOKUS Písek, z.ú. Otevřeno bude centrum
duševního zdraví, které pokryje region komunitní zdravotně-sociální službou. Ta bude
poskytována multidisciplinárním týmem složeným z psychiatra, psychologa, zdravotních
sester a sociálních pracovníků.
Jak již bylo výše uvedeno, akční plán se netýká pouze služeb sociálních, ale i
doprovodných. Za ně budou nové aktivity zaměřeny na podporu náhradní rodinné péče
organizací PREVENT 99 z.ú. a dále pak i na podporu pečujících osob.
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