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Veřejnost diskutovala
o budoucnosti města v rámci
projektu Strategického plánu
pro roky 2016-2025
V pondělí 24. října 2016 se v rámci projektu Zdravé město
Dačice a MA21 uskutečnil kulatý stůl na téma „Strategický
plán města Dačice pro roky 2016-25 s výhledem do roku
2030, Generel bezbariérovosti a zeleně“.
Tato tři témata byla
představena
externími
zpracovateli.
Nejvíce
času bylo věnováno
prvnímu tématu, které
bylo nejobsáhlejší. Obyvatelé města Dačice tak
byli konkrétně seznámeni s plány, které se
týkaly rozvoje dopravy
a infrastruktury, kvality
života, hospodářství, prostředí a bydlení, a dále efektivní spolupráce a kvality veřejné správy. Radnice se
snažila zmapovat stav města již několik let, ale tento
rok Zdravé město Dačice získalo finanční podporu
prostřednictvím dotačního programu SFŽP a tím se
podařilo urychlit realizaci daného projektu.
Prostřednictvím kulatého stolu se diskutovalo o budoucnosti
města Dačice. Přítomní občané se dozvěděli podrobnosti ke
konkrétním tématům a následně se tak mohli vyjádřit k úpravám,
které se chystají. Město chtělo získat zpětnou vazbu k tomu, jak se k
řešení rozvoje města Dačice staví občané a jaké úpravy do projektu
dále zapracovat.“
O tom, že téma veřejnost skutečně zaujalo, svědčí vysoká
účast téměř padesáti diskutujících, mezi nimiž byli také zástupci
města, městského úřadu a zpracovatelů „Strategického plánu,
Generelu bezbariérovosti, Generelu zeleně“. Hned v úvodu
představila společnost UDIMO, spol. s r.o. zastoupená panem Ing.
Pavlem Roháčem Generel bezbariérovosti. V generelu byly zmapovány bezbariérové trasy a ve spolupráci se zástupci Zdravotně
postižených budou zapracovány další návrhy tras a míst s bezbariérovým přístupem. Následovalo představení Generelu zeleně
Doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D. Předmětem Generelu zeleně
bylo zanalyzování sídelní zeleně města Dačice a navržení plánu
udržovací péče. Poté byl nastíněn „Strategický plán rozvoje systému zeleně města Dačice“. Jako poslední a nejobsáhlejší téma byl
představen „Strategický plán města Dačice pro roky 2016-25“ Ing.
Miroslavem Kotounem ze společnosti KP projekt s.r.o. Strategický
plán je rozvojový materiál, který je zpracován s důrazem nejen na
oblast života ve městě, ale i společných zájmů celého politického
spektra místní správy, občanské veřejnosti, podnikatelů a dalších
partnerů ve městě a okolí.
Po úvodním seznámení s projekty, následovala práce ve skupinách, kdy přítomní hodnotili klady a zápory projektu a předkládali
návrhy na další možné rozšíření plánů. Zazněly podněty jako např.
rozšíření cyklotras, rozmístění informačních cedulí s místními cíli,
dopravní dostupnost mimo pracovní dny, zajistit více odborných
lékařů, nedostatečná kapacita v MŠ a tak dále.
Výsledky kulatého stolu budou samozřejmě projednány v radě
a zastupitelstvu města. Na závěr poděkoval starosta Karel Macků
všem zúčastněným za čas, jejich zájem a dotazy. Myslí si, že kulatý
stůl ke „Strategickému plánu města Dačice pro roky 2016-25“ byl
přínosem jak pro úřad, tak pro veřejnost.“
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města
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Služby sociální prevence
intervenční centra
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme začali popisovat služby sociální prevence a dnes si představíme další
službu z této série, a to intervenční centra.
V intervenčních centrech je na základě vykázání ze společného
obydlí nabídnuta pomoc osobám ohroženým násilným chováním
vykázané osoby nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání. Pomoc intervenčního centra může být
poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným
chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum
o ohrožení osoby násilným chováním dozví.
Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako
služby ambulantní, terénní nebo pobytové, a to bezplatně.
Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních
služeb, orgány sociálně – právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.
Intervenční centra podle druhu služby zajišťují tyto základní činnosti:
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
V registru sociálních služeb pro Jihočeský kraj nalezneme jedno
intervenční centrum, které má detašovaná pracoviště ve Strakonicích a v Táboře. Pro naše občany je dostupnější centrální pracoviště
v Českých Budějovicích:
• Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím,
Kanovnická 390/11, 370 01 České Budějovice, tel. 603 281 300,
www.dchcb.cz
V registru sociálních služeb pro kraj Vysočina nalezneme také
jedno intervenční centrum:
• Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 1205/47, 586
01 Jihlava, tel. 567 215 532, www.psychocentrum.cz
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o intervenčních centrech. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního
poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb,
nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Matějková.
V dalším vydání zpravodaje se dočtete o další službě sociální prevence, a to o nízkoprahových denních centrech.
Lada Matějková, sociální pracovnice

Oprava střechy na bytovém domě
čp. 175/I byla úspěšně dokončena
Oprava střechy na bytovém domě čp. 175/I v Bratrské ulici
v Dačicích firmou Střechy Svoboda a syn s.r.o. byla k 31. 10.
2016 úspěšně dokončena.
Firma Svoboda a syn s.r.o. provedla výměnu střešní krytiny, latí,
klempířských prvků, hromosvodů
a zateplení stropu v půdním prostoru. Tím by mělo dojít k úsporám
a lepší tepelné pohodě v bytech v třetím nadzemním podlaží.
Zároveň bych chtěl poděkovat nájemníkům bytového domu
čp. 175/I o vstřícnost a spolupráci při realizaci stavby a stavební
firmě poděkovat za dobře odvedenou práci a za to, že nedošlo
k nějakému úrazu.
Jiří Koudelka, odbor správy budov

