Zápis
Ze setkání pracovní skupiny
K projektu „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na
území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč“ – oblast Úhlava

Dne 4.5.2011 od 9:00
V Klubu seniorů ve Strážově

1) proběhla diskuse na téma doprava ve Strážově a okolí:
- o víkendu nejezdí žádný autobus. Všichni přítomní se shodli na tom, že by uvítali,
kdyby o víkendu, alespoň v sobotu jezdil autobus přibližně v jednu hodinu do Klatov a
okolo čtvrté hodiny z Klatov zpět do Strážova. Dalším návrhem bylo, aby autobus jel
o víkendu alespoň na vlakové nádraží do Janovic nad Úhlavou. Autobus by jel tak,
aby navazoval na další vlakové spojení do Klatov a pak také zpět.
- Každé ráno jede autobus ze Strážova do Běšin. V Běšinech je vlaková zastávka.
Autobus se ale v Běšinech jen o několik minut míjí s vlakem a lidé musí čekat na
další. Autobus by měl jezdit dříve, aby opět vlakové spojení navazovalo.
- Místní by uvítali, aby nebo večer jezdil ještě jeden autobus. Poslední autobus z Klatov
jede v pět hodin odpoledne. Lidé nemohou využít autobus, aby mohli jet ne kulturní
akce a podobně. Když jedou odpoledne do Klatov, nestačí si nic zařídit, nakoupit,
protože autobus se vrací zase hned zpět.

2) proběhla diskuse k sociálním službám:
- ve Strážově není pečovatelská služba, nejsou zde žádné byty pro seniory. Město
zajišťuje rozvoz obědů.
- Všichni přítomní se shodli na tom, že by bylo dobré vybudovat několik
malometrážních bytů pro seniory, kteří již nemohou být sami doma. Byla by ve
Strážově k dispozici i pečovatelka, která by pomohla s tím, co by bylo třeba. Přítomní
shodně uvedli, že o takovéto bydlení by byl ve Strážově velký zájem.
- Přítomní jsou toho názoru, že by ve Strážově i okolních obcích měla fungovat
pečovatelská služba, mnozí by pak mohli zůstat ve stáří déle doma. Podle přítomných
by bylo třeba, aby mohli senioři zůstat déle doma, zajistit: dovoz obědů, pomoci
s nákupem potravin, zajistit doprovod k lékaři a vyzvednutí léků, zajistit pomoc při
vyřizování na úřadech a pomoc s úklidem domácnosti.

3) proběhla diskuse na téma děti a mládež:
- pro malé děti je k dispozici dětské hřiště u mateřské školky.
- Větší děti a mládež mají k dispozici fotbalové hřiště. Víceúčelové hřiště v sokolovně
ve Strážově není volně přístupné, kdo není členem sokola, musí si vstup na hřiště
platit.
-

-

Ve Strážově zajišťuje několik zájmových kroužků základní škola, dále se nabízí
sportovní kroužky. Klub, nebo klubovna, kam by mohla mládež chodit a kde by měla
možnost trávit volný čas, není. Mládež se schází nejčastěji na autobusové zastávce,
posedávají a kouří.
Sepsala: Soňa Hladíková

