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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.

………………………………………………………………………………
Významný úspěch třeboňské školní jídelny
Již čtvrtý ročník soutěžního klání „O nejlepší školní oběd“ se uskutečnil 27. srpna v Praze. Soutěž pořádá
Všeobecná zdravotní pojišťovna a Společnost pro výživu. Je součástí osvětového programu, který propaguje
zdravý životní styl a zaměřuje se na boj proti nadváze a obezitě dětí. V letošním ročníku bylo přihlášeno 88
jídelen, které splnily potřebná kritéria. Deset z nich bojovalo v celorepublikovém finále. Jediným jihočeským
zástupcem ve finále byla Školní jídelna při ZŠ Na Sadech Třeboň. V zadání bylo uvařit zdravé a chutné jídlo
o třech chodech, přičemž součástí hlavního chodu měla být drůbež a muselo jít o jídlo ze školního jídelníčku.
Další podmínkou bylo dodržení finančního limitu. Třeboňský tým ve složení Emil Chejn, Pavlína Staňková
a Zuzana Schneiderová nachystal menu složené z kukuřičného krému, kuřecího hamburgeru s hráškovým pyré
a jablečného mlsu. A jako jediný prezentoval bezlepkové jídlo. Za toto menu získala třeboňská školní jídelna
krásné čtvrté místo. Vařilo se 20 porcí za dvě a půl hodiny. Sedmnáctičlenná porota byla složena z odborníků
na výživu, lékařů, kuchařů, laiků i dětských strávníků. Akce byla velmi silně mediálně sledovaná.

Školní jídelna vaří na 800 jídel pro školní stravování, ve veřejném stravovaní dalších přibližně 300 obědů. Od září
jsou na výběr tři jídla pro školy, pět plus jedna minutka pro veřejnost. Největší novinkou v novém školním roce je
zavedení objednávkového systému, který si vyžádali sami strávníci v anketách zaměřených na zjištění kvality
školního stravování.
Obědy lze přihlašovat přes objednávkový terminál ve školní jídelně pomocí čipové karty, přes internet či po
telefonu.
Do školního roku 2013/2014 vstoupila jídelna v novém kabátku v podobě výmalby s motivy vláčku
a exotických zvířat.
.

Jihočeský festival zdraví opět v Třeboni
V loňském roce obohatil kulturní program Třeboně první ročník Jihočeského festivalu zdraví. Jelikož se tato
akce setkala s velkým ohlasem, připravujeme pro letošní rok pokračování. Festival dostal opět záštitu
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Mgr. Ivany Stráské, která rovněž přislíbila svou účast na akci.
Jihočeský festival zdraví proběhne ve dnech 20. a 21. září na Masarykově náměstí a nabídne vše, co se týká
zdraví, zdravého životního stylu, prevence chorob apod. Příležitost představit svou činnost zde dostanou prodejci
zdravé stravy, kompenzačních pomůcek, chráněné dílny či neziskové organizace, ale prezentovat se mohou i
sociální služby jednotlivých organizací. A to vše napříč celým Jihočeským krajem.
Akci doprovodí zajímavý kulturní program. Jeho vrcholem bude vernisáž výstavy věnované dánské královně
Dagmar, původem Přemyslovně, za účasti zástupce dánského velvyslanectví v ČR a jak současného, tak bývalého
českého velvyslance v Dánsku. Dále se můžete těšit na vystoupení kapel Clever Apes nebo DIXIE
OUTSIDERS´ CB. Chybět nebude taneční skupina Lentilky, vystoupí žáci ZUŠ Třeboň, svou kolekci oděvů
předvedou studenti SOUŠ A SOUS Třeboň. Z „přespolních“ účinkujících se představí například prachatická
taneční skupina Crabdance.

K TŘEBONI patří ryby, O MĚSTĚ rozhodujete I VY ! Aneb Fórum Zdravého města již podruhé!
Jaké problémy ve městě vidí jeho obyvatelé? Co zásadního tady chybí? Co je třeba zapracovat do městského rozpočtu?
Čím je nutné se ve městě zabývat? Otázky, na které můžete dát odpověď
I VY...
Kde: Na Fóru Zdravého města
Kdy: 26.09.2013 od 17:00 v kulturně společenském sále BESEDA
Fórum Zdravého města se uskuteční již podruhé. V loňském roce se jej zúčastnilo přes 70 aktivně diskutujících občanů
a z fóra vzešla řada námětů na zlepšení kvality života ve městě. I letos chceme dát prostor všem občanům města, aby
vyjádřili svůj názor.
Na akci je zvána široká veřejnost. Cílem je získat co nejrozsáhlejší zpětnou vazbu k rozvoji města. Účastníci se mohou
vyjádřit k jakémukoliv tématu či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy
o diskusi nad připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. "od zeleného stolu".
Předem jsou dány pouze okruhy, o nichž se mluví. Na konci vyplyne z různých poznámek, připomínek a návrhů 10
nejzásadnějších problémů z pohledu veřejnosti. Následuje veřejná anketa, jejímž cílem je ověřit formulované problémy
mezi občany. Výsledky se předkládají k projednání radě a zastupitelstvu města. Tyto samosprávné orgány stanoví úkoly
a odpovědnosti za jejich řešení.
Pravidelně se při opakování Fóra Zdravého města předkládá veřejnosti k posouzení řešení problémů z minulých let.
„TOP 5“ problémů v roce 2012:
- Zavést třídění a svoz bioodpadu
- Nedostatečné propojení cyklotras z Třeboně do místních částí
- Zlepšit kvalitu školního stravování
- Řešit drogovou problematiku u dětí
- Neslučovat školy

Třeboňské Fórum Zdravého města, kam jste zváni I VY, bude mít následující témata:
1. Úřad a občan (rozpočet, strategie, informovanost)
2. Životní prostředí
3. Doprava
4. Cestovní ruch a lázeňství
5. Sport, volný čas a kultura
6. Sociální služby
7. Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
8. Zdravý životní styl, zdraví
9. Školství a vzdělání
10. Stůl mládeže.
Za město Třeboň budou jako garanti pro každou oblast přítomni odborníci z řad zaměstnanců úřadu, lázní
a eventuálně další problematiky znalé osobnosti. Akci bude moderovat zástupce MěÚ a facilitovat diskusi bude
národní koordinátor Projektu Zdravé město a ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, Ing. Petr Švec.

Nový sběrný dvůr
Třeboňáci budou moci od konce září využívat nový sběrný dvůr. Jeho kapacita se v porovnání s bývalým
areálem výrazně zvýší. Náklady na vybudování sběrného dvora, který vzniká v Rybářské ulici, činí 20 miliónů
korun.
Nový areál nabídne mimo jiné sklady papíru, elektroodpadu, pneumatik, plastu, skla, plochu pro manipulaci
s kontejnery, vodovodní přípojky, mostní váhu nebo zázemí pro správce objektu a bude po všech stránkách pro
občany komfortnější.
Cyklistický závod OKOLO JIŽNÍCH ČECH
Od 5. do 8. září se pojede mezinárodní etapový cyklistický závod Okolo jižních Čech 2013 (Tour of South
Bohemia 2013). Město Třeboň je jedním ze startovních měst. Druhý ročník závodu Okolo jižních Čech 2013 je
vrcholem cyklistické sezony v České republice. Na startu se sejde 22 profesionálních stájí včetně několika
národních týmů. První etapa startuje 5. září v 15 hodin na Masarykově náměstí v Třeboni a je zahřívacím
kolem a úvodním testem startovního, letos více než 130ti členného mezinárodního profesionálního pelotonu.
V rámci této etapy není plánována sprinterská či vrchařská prémie a lze očekávat vysoké tempo a příjezd celého
startovního pole na několik městských okruhů v Nové Bystřici.

Běh kolem Světa
Předzvěstí blížícího se Jihočeského festivalu zdraví bude o týden dříve druhý ročník společensko-sportovní
akce Běh kolem světa. Závod startuje v sobotu 14. září v 15.15 v lázeňském parku Aurora. Přihlásit se může
každý, kdo rád dělá něco pro zdraví.

Školení k udržitelnému rozvoji
Pod hlavičkou projektu Zdravé město proběhne v září na městském úřadě školení k udržitelnému rozvoji pro
úředníky, členy komise Zdravého města a další vytipované osoby. Školení povede národní koordinátor projektu
Zdravé město a ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR pan Ing. Petr Švec.

V srpnu se poprvé sešla pracovní skupina „cyklisti“
Ve čtvrtek 29. srpna proběhlo první jednání pracovní skupiny, která vznikla v souvislosti se vstupem města
Třeboně do Asociace měst pro cyklisty. Skupinu tvoří cyklopolitik, kterým je místostarostka Terezie Jenisová,
cyklokoordinátor Josef Klabeček, radní Josef Neužil a Jiří Vopátek, zástupci městského úřadu Jaroslav Fliegel,
Aleš Kolář, Simona Ťoupalíková, Martina Jůzová, Bohumil Čihák a vrchní strážník městské policie Vladimír
Školka.
Pracovní skupina bude vytipovávat nejpalčivější problémy Třeboně v oblasti cyklodopravy
a cykloturistiky a bude se snažit nalézt a navrhnout orgánům města jejich řešení. Dále se skupina bude podílet
na vypracování rozvojových projektů cyklodopravy ve městě, bude se zabývat podněty od občanů a turistů aj.
Pracovní skupina se bude scházet v pravidelných, zhruba měsíčních intervalech. Na jednání budou zváni
zástupci organizací, které mají s cyklodopravou a jejími úskalími co do činění (např. Nadace Jihočeské
cyklostezky, Policie ČR, školy a autoškoly).

Pozvánky na akce

Hurá do školy!
Takový výkřik určitě zaslechli rodiče natěšených prvňáčků. Novopečené školáky na ZŠ Sokolská přivítal
kromě vyučujících a ředitele Ivana Rokose také starosta města Jiří Houdek. Do prvních tříd tady nastoupilo
celkem 57 žáčků, což je přibližně stejný počet jako v loňském roce. Odloučené pracoviště školy v Břilicích, kde
školní rok zahájil místostarosta Zdeněk Mráz, přivítalo rekordních 16 prvňáků. Celková kapacita ZŠ Sokolská
je už téměř naplněna. Škola dnes vyučuje 480 žáků, kapacita je 485. Místostarostka Terezie Jenisová popřála
úspěchy prvňáčkům a hodně trpělivosti jejich rodičům v Základní škole Na Sadech, kde je ředitelkou Jana
Polčáková. Letos zde mají ve dvou třídách dohromady 38 dětí. Škola přitom eviduje šestnáct odkladů nástupu
do prvních tříd. ZŠ Na Sadech do nového školního roku vstupuje mimo jiné s novými učebnami fyziky a chemie
a domácích prací. Tato škola provozuje rovněž školní jídelnu, která se dočkala nové výmalby, daleko příjemnější
hlavně pro dětské strávníky. Od města Třeboň dostali žáci prvních tříd dárkový balíček se školními potřebami.

Evropská komise pro prevenci živelných katastrof v archivech
V roce 2005 z popudu Evropské komise vznikla pracovní skupina pro prevenci živelných katastrof v archivech,
jejímiž členy jsou zástupci Polska, Německa a České republiky. Jednou z aktivit této skupiny je i příprava
a organizování seminářů a praktických cvičení pro archivní pracovníky odpovědné za krizové plánování. První
takové setkání se uskutečnilo v polských Katovicích a druhý seminář bude hostit Státní oblastní archiv
v Třeboni ve dnech 09. – 13.09. Seminář a praktická cvičení budou zaměřena na krizové plánování a řešení
konkrétních krizových situací v archivech. Zahájení se bude konat ve Schwarzenberském sále třeboňského
zámku.
Vernisáž obrazů Petra Ettlera
V pondělí 02.09. proběhla na kolonádě lázní Aurora vernisáž obrazů Petra Ettlera, který vychází z tvorby
francouzských impresionistů, inspirací mu jsou díla Chramosty a Líbala. V Auroře můžete shlédnout jeho
krásné obrazy třeboňské krajiny, které pohladí oko i duši.
Líbánky v Třeboni
V pondělí 19. srpna se v Kině Světozor v Třeboni promítal v celostátní předpremiéře nový film režiséra Jana
Hřebejka a scenáristy Petra Jarchovského „Líbánky“. Film se téměř celý točil v malebné třeboňské krajině.
Partnerem filmu jsou mimo jiné Městské slatinné lázně Třeboň. Proto se koproducent, společnost K film plus,
rozhodl uvést předpremiérově tento film právě v Třeboni, a to za účasti tvůrců filmu. Po druhém představení
následovala beseda s filmovou delegací: scénáristou Petrem Jarchovským, výkonným producentem Tomášem
Rotnáglem, herci Stanislavem Majerem a Jiřím Šestákem a vedoucím výroby filmu Jiřím Holanem. Diváci tak
měli možnost nakouknout pod pokličku scénaristické tvorby i samotného natáčení. Kino Světozor Třeboň bylo
jediným kinem svého druhu, které mohlo film takto v předstihu uvést.

Nová pravidla pro přidělování bytů v DPS
Na základě podnětu sociální komise došlo k přepracování stávajícího předpisu upravujícího přidělování bytů v
domech s pečovatelskou službou.
Při zachování původního modelu přidělování bytů v DPS, který se osvědčil, jsou nově do procesu posuzování
žádostí o byty a rozhodování o nich zapracována sociální a zdravotní kritéria.
Zohledněno je využívání pečovatelské služby, posuzuje se soběstačnost žadatele při zvládání základních úkonů
péče o domácnost a jeho osobu, významnou roli též hraje kritérium osamělosti žadatele a jeho bytové
podmínky, naopak věk žadatele se neboduje. Podmínkou zařazení žádosti o byt do seznamu žadatelů je však
starobní nebo invalidní důchod.
Nově má své místo v procesu přidělování bytů odbor školství a sociálních věcí a sociální komise. V prvním kole
mají přednost zájemci s trvalým pobytem v Třeboni nebo místních částech Třeboně. Ucházet se o byt může
kdokoli, včetně státních příslušníků členských států EU zaměstnaných v Třeboni a místních částech, tito
zájemci ovšem při složení nevratné kauce ve výši 50.000 Kč. Seznam žadatelů o byt nyní projde revizí, všichni
žadatelé budou přebodováni dle nových kritérií.

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

