ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
VII/ 2012
Vážení čtenáři,
Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro
život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých měst ČR. V našem Zpravodaji vás chceme informovat o
aktivitách, které v rámci projektu naše město pořádá, budeme vás zvát na nejrůznější akce a přineseme také
ohlédnutí za některými z nich.

…………………………………………………………………………….
PŘIPRAVUJEME…
Chcete otevřeně promluvit o tom, co Vás ve městě trápí? Chcete se podílet na budoucnosti města? Pokud ano,
zakroužkujte si v kalendáři datum 4.10.2012. Přesně v tento den odpoledne proběhne Fórum Zdravého
města Třeboň. Zde budete mít možnost vyslovit problém, který pociťujete jako nejpalčivější. Všechno bude
pečlivě zaznamenáno a následně bude vytvořen seznam 10 problémů, které Vy občané města, považujete za
nejzásadnější. Těmito problémy se pak město Třeboň bude aktivně zabývat v následujícím roce.
Být slyšet se vyplatí! Sledujte dále náš zpravodaj, kde budeme přinášet aktuální informace. V následujících
měsících se pak o akci dovíte i z jiných zdrojů.

OHLÉDNUTÍ aneb co se podařilo…
Dobrovolnictví má stále zelenou
Svou podporu dobrovolnictví v Domově seniorů Třeboň opět vyjádřila paní místostarostka Terezie Jenisová,
tentokrát na srazu Svazu důchodců, který proběhl 6. června v Kulturním a kongresovém centru Roháč. Společně
s vedoucí Domova seniorů Třeboň, paní Lenkou Krakowitzerovou, a zástupci městského úřadu nastínila seniorům
potřebnost dobrovolnictví. Přítomní senioři byli seznámeni s akcemi, které se v Domově seniorů pořádají a
vyslechli si i osobní zkušenosti s dobrovolnictvím od zástupců městského úřadu. Řada přítomných, k naší velké
radosti, projevila o dobrovolnictví zájem. Doufejme tedy, že klienti Domova seniorů brzy najdou spřízněné duše.

Veřejné projednávání „Otevřené strategie“
Necelé tři desítky Třeboňáků přišly diskutovat o tom, jak by mohlo, mělo a možná i bude vypadat město v
budoucnu. Otevřená strategie, kterou během několika měsíců zpracoval a podrobně představil tým mladých
architektů z firmy City upgrade, jsou vlastně návrhy řešení. Kde v centru města má být veřejné WC? Jak změnit
Besedu, aby fungovala? Jaké exponáty by měly být v muzeu? Co udělat s parkováním? Může být na Gigantu
rozhledna? Jak nedopustit, aby se z centra města stal skanzen? Uplatnili by se v Třeboni lázně s řasou? Spousta
otázek a nápady na odpovědi – to je právě Otevřená strategie. Předložené návrhy nejsou žádným dogmatem a
nebudou se realizovat v krátkém časovém horizontu. Jsou to typy pro diskusi, na jejímž konci byl měl být vývoj
města, kde by bylo dobře jak místním, tak přespolním…Nápady, které možná překvapí, potěší, vyprovokují, rozzlobí,
ale v každém případě stojí za přečtení (i za komentář) najdete na www.strategietrebone.cz.
Sepsala: Jitka Bednářová

Ukázka z webu:

Otevřená strategie Třeboně byla pořízena v rámci
projektu Města v rozletu (financováno z ERDF).

Pěší výlet kolem rybníků
Krásné letní počasí doprovázelo akci pěšího komentovaného výletu s průvodcem, který pořádalo 16. června
Zdravé město Třeboň. Jana Jandová z Informačního centra připravila příjemnou trasu krajinou břilických rybníků.
V devět hodin ráno skupinka vyrazila na pochod, při kterém se účastníci výletu dověděli spoustu zajímavých
informací a zasoutěžili si o pěkné ceny. Těm, kteří správně odpovídali a dorazili odpoledne do cíle, věnovaly
krásné ceny lázně Aurora a město Třeboň.

Komunitní plánování
Komunitní plánování v Třeboni i nadále pokračuje, jak dokazuje jednání řídící skupiny komunitního plánování,
které se uskutečnilo 19. června. Za přítomnosti zástupce Jihočeské rozvojové o.p.s., které pro město Třeboň vede
proces komunitního rozvoje, se sešli stávající i noví členové řídící skupiny, aby projednali budoucnost komunitního
plánování. V nejbližší době proběhne monitoring, vyhodnocení a aktualizace komunitního plánu na roky 2011 –
2014.

STŘÍPKY
Mapa Bezbariérová Třeboň neunikla pozornosti médií. Jak si vedli před kamerou autoři mapy? To můžete
posoudit v následující reportáži.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/212411000140625-udalostiv-regionech/obsah/208738-vozickari-dnes-v-treboni-testovali-svoji-novou-specialni-mapu/
A aby těch map nebylo málo, přidáváme ještě informaci o nově vzniklé mapě parkovišť ve městě. Uživatelé se
v ní dovědí, kde nejlépe zaparkovat při příjezdu do Třeboně. Mapa je dostupná na webu města (viz
http://www.mesto-trebon.cz/cz/hp/mesto/parkovani-ve-meste.html).
V červnu úspěšně proběhla kampaň zaměřená na prevenci úrazů všeho druhu, Červen bez úrazů. Foto z
přednášky „Ajurvédou ke zdraví“ s paní Meškanovou.

Letní škola Zdravých měst aneb sdílení dobré praxe
Ve dnech 20. – 22. června proběhla letní škola Zdravých měst ČR. Tentokrát byla pořadatelským městem Moravská
Třebová. Akci tradičně zahájil úvodní seminář, který byl věnován strategickému plánování a řízení v obcích a
představil aktuality v oblasti místní Agendy 21. Dále byly představeny aktivity odborných partnerů, se kterými
mohou obce spolupracovat. Zazněly příspěvky o zájmovém vzdělávání seniorů či vzdělávání obcí, o možnostech
zdravého stravování ale také o lesních mateřských školkách.
Druhý den Letní školy byl věnován praktickým tréninkům dovedností jak pro začátečníky tak i pokročilé. Třetí den
byl věnován individuálním konzultacím. Akce se zúčastnila koordinátorka Zdravého města Třeboň.

Upřesnění údajů z minulého čísla zpravodaje
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o nově zavedených bezbariérových autobusech na lince České
Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec. Po uzávěrce červnového čísla došlo k drobné změně jízdních řádů těchto
autobusů. Níže přinášíme aktuální podobu jízdního řádu. Za chybu se omlouváme.
Jízdní řád ve všední dny PO – PÁ:
ODJEZDY:
Směr J. Hradec – Třeboň – Č. Budějovice
Směr: Č. Budějovice – Třeboň – J. Hradec
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KONTAKTY:
•
•

politik Zdravého města Třeboň Mgr. Terezie Jenisová, terezie.jenisova@mesto-trebon.cz
koordinátor projektu Zdravé město Třeboň Mgr. Alena Zárubová, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

•

Zpravodaj Zdravého města Třeboň je k dispozici na http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-uradtrebon/zdrave-mesto-a-ma-21.html

