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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.
………………………………………………………………………………
Přechody v Třeboni budou bezpečnější
Další dva přechody pro chodce v lázeňském městě se dočkají úprav, které by měly vést k tomu, že budou pro
pěší bezpečnější, než je tomu v současné době.
V těchto dnech začaly stavební úpravy na přechodech v ulici Jiráskova mezi školním areálem a prodejnou
Terno, a dále v ulici Daskabát před supermarketem Penny na příjezdu od Českých Budějovic. Tyto přechody
nevyhovují svou délkou předpisům, šířka vozovky je tady totiž až dvanáct metrů, což je příliš. Akce významně
přispěje k větší bezpečnosti občanů města.
Ve vytipovaných místech budou uprostřed komunikace vybudovány dělící ostrůvky o šířce 2,5 metru, které by
měly chodcům poskytnout v případě potřeby bezpečné vyčkávací místo.
Tuto akci iniciovalo Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury. Větší část prací zaplatí
Ředitelství silnic a dálnic Jihočeského kraje, a to přibližně 660 tisíc korun. Město Třeboň se bude podílet
finanční částkou 132 tisíc korun včetně DPH.
Práce by měly být hotovy do Vánoc.

Komunitní plánování
V úterý 26.11. se v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018“ poprvé sešla
řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) na území ORP Třeboň. Zástupce Jihočeské rozvojové o.p.s.,
jež pro Třeboň projekt realizuje, a metodik komunitního plánování seznámili členy řídící skupiny s historií komunitního
plánování na Třeboňsku, organizací a rámcovým harmonogramem projektu. Řídící skupina schválila základní dokumenty
potřebné pro správný postup komunitního plánování. Došlo k ustanovení pracovních skupin KPSS, kterými jsou „senioři“,
„osoby se zdravotním postižením“, „mládež a rodiny s dětmi“ a „ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci“. Členové
jednotlivých pracovních skupin budou zvoleni na lednovém jednání, které se uskuteční ve složení Terezie Jenisová
(místostarostka, vedoucí skupiny), Eva Dytrichová (vedoucí odboru školství a sociálních věcí), Vladimír Školka (vrchní
strážník městské policie), Jitka Bednářová (tisková mluvčí města a lázní), Lucie Bicková (ředitelka Oblastní charity
Třeboň), Lenka Krakowitzerová (vedoucí Domova seniorů v Třeboni), Petra Brychtová (ředitelka Hospice sv. Kleofáše),
Marie Kohoutová (zástupce Svazu tělesně postižených), Věra Vondrášková (zástupce Svazu důchodců ČR - Třeboň) a
Jaroslava Hofbauerová (referent hospodářsko-správního odboru Městského úřadu v Českých Velenicích). Každého jednání
se též účastní místní koordinátorka KPSS Alena Zárubová.

Mezinárodní festival outdoorových filmů
Příjemným zpestřením podzimních dní byl Mezinárodní festival outdoorových filmů, který letos proběhl v Třeboni
poprvé. Festival je soutěžní putovní přehlídkou outdoorových filmů. Je zaměřený na sporty i život s outdoorovou
tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové i cestopisné. Návštěvníci mohli shlédnout řadu zajímavých
snímků. Celou akci dokreslil i zajímavý kulturní doprovod. V rámci festivalu se představili třeboňští taekwondisti a velmi
zajímavou přednášku si pro návštěvníky přichystali i třeboňští reprezentanti Jungfrau marathonu ve Švýcarsku. Velkou
atrakcí přímo na hlavním Masarykově náměstí byli závodníci na psích spřeženích, tzv. musheři, kteří předvedli své
čtyřnohé svěřence: aljašské malamuty, grónské psy a sibiřské husky. Asi stovka lidí si mohla prohlédnout musherské
vybavení, pohrát si se psy a svézt se na náměstí.
Slavnostní zakončení festivalu, který se letos konal ve 43 městech České republiky, proběhne v sobotu 7.12.
v Praze v kině Lucerna.

Nové přírodní hřiště v MŠ Na Kopečku
V třeboňské mateřské škole Na Kopečku by si již brzy děti mohly hrát na novém hřišti. To by mělo být
vybudováno v přírodním stylu a město již podalo žádost o dotaci, která by měla pomoci celou akci provést.
Bude se jednat o celkovou rekonstrukci zahrady mateřské školy včetně oplocení, zeleně a herních prvků. Herní
prvky jako například venkovní učebna, amfiteátr, bunkr z keřů, zvonkohra, ruční pumpa s výukovým biotopem
nebo hmatové prvky budou jistě vítaným zpestřením školní zahrady. Měly by zde také vzniknout záhony, kde
by se měly pěstovat i bylinky. Vysazeny budou také nové ovocné stromy a založena květnatá louka.
Celkové náklady byly předběžně vyčísleny na 836 354 korun, přičemž podpora ze Státního fondu životního
prostředí by měla činit 709 157 korun. Město se tak na vybudování nového hřiště bude podílet částkou 127 197
korun.
Seminář v rámci projektu Města v rozletu
Jak si efektivně upravit výlohy, vyzdobit provozovny, stoly a okna, aby byla provozovna pro nakupující
atraktivní? To vše má v reklamním světě své zásady, se kterými byli seznámeni třeboňští podnikatelé při dalším
semináři konaném v rámci přeshraničního projektu Města v rozletu. Seminář velmi poutavě vedl Augustin
Kotil. Přítomným přiblížil zásady a pravidla při rozvrhnutí výlohy prostřednictvím pravidla zlatého řezu. Poté
došlo též na praxi - účastníci semináře si pod zkušeným dohledem šikovného floristy vyzkoušeli vazbu
adventních dekoracích.
S koncem roku se blíží i závěr projektu Města v rozletu. Poslední setkání partnerských měst se uskuteční
v Třeboni 12.12.

Fotografie z akce
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Třeboňský advent
Celý prosinec se v lázeňském městě ponese ve svátečním duchu, na své si přijdou milovníci koled, ale
i netradičních hudebních směrů. V sobotu 30.11. proběhlo na náměstí slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
který již tradičně pochází z partnerského města Schrems. Akce byla součástí bohatého sobotního programu.
Ve spolupráci s Deníkem se Třeboň poprvé 11. prosince připojí k projektu Česko zpívá koledy, do 5.12. funguje
na náměstí pobočka Ježíškovy pošty. 15. prosince se v kostele Panny Marie Královny a svatého Jiljí představí
Alikvotní sbor Spektrum. Adventní trhy je možno navštívit ve dnech 7. a 14. prosince. Už nyní se Třeboňáci
mohou těšit na novoroční ohňostroj.
Níže přinášíme seznam kulturních akcí v období Adventu:
4.12. Lázně Aurora
•
Rozhlasový orchestr Václava Hlaváče – 19:30 hodin
7. 12. Masarykovo náměstí
•
Adventní troubení z věže
8. 12. KKC Roháč
•
Vánoční Fitness Cup
8. 12. Divadlo J. K. Tyla
•
Mikulášská pohádka s nadílkou – 15 hodin
11. 12. Masarykovo náměstí
•
Česko zpívá koledy – 18 hodin
12. 12. Divadlo J. K. Tyla
•
Česká mše vánoční – 19 hodin

14. 12. Masarykovo náměstí
•
Vánoční trh s koledováním – od 9 hodin
14. 12. Divadlo J. K. Tyla
•
Adventní koncert třeboňských Pištců
15. 12. Kostel P. Marie Královny a sv. Jiljí
•
Adventní koncert sboru Spektrum
16. 12. Divadlo J. K. Tyla
•
Vánoční koncert, miniturné ZUŠ Třeboň – 18 hodin
17. 12. Masarykovo náměstí
•
Dětské koledování u vánočního stromu, MŠ Sluníčko – 16 hodin
18. 12. Masarykovo náměstí
•
Živý Betlém – 18 hodin
18. 12. Lázně Aurora
•
Old Steamboat Jazz Band – 19 hodin
21. 12. Loutkové divadlo
•
Vánoční hra, Spolek třeboňského loutkového divadla – 15:30 hodin

O bezpečnostní náramky je stále velký zájem
O bezpečnostní náramky, které město nakoupilo a zdarma je poskytuje osamělým seniorům, je velký zájem.
Často se ale stává, že si lidé telefonní SIM kartu, která je pro fungování náramku nutná, nedobíjí. Aby se
předešlo situaci, kdy se senior ocitne v nouzi a nebude moci náramek použít, protože bude mít vyčerpaný
kredit, doporučila rada města zastupitelům schválit poskytnutí finančního daru ve formě paušálního tarifu pro
každou kartu. Celkově by město zaplatilo přibližně 12 tisíc korun za rok.
Čertovské menu ve školní jídelně
V čtvrtek 5. prosince si nenechte ujít nápadité čertovské menu ve školní jídelně. Ochutnat můžete například
Mikulášovu dobrotu, rarášky s rýží nebo andělská medová křídla. Dobrou chuť.
Audit rodina a zaměstnání
V pátek 06.12. navštíví městský úřad hodnotitelka Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci posouzení
zavádění prorodinných opatření. Toto hodnocení předchází udělení plného certifikátu. Městský úřad je již
držitelem základního certifikátu. Plný certifikát je propůjčen na jeden rok té společnosti, která do osmnácti
měsíců od získání základního certifikátu implementuje navrhovaná opatření a u níž hodnotitel potvrdí, že byla
dodržena všechna formální i obsahová kritéria Auditu rodina & zaměstnání. Závěrečný certifikát stvrzuje, že
jeho nositel realizuje opatření přátelská rodinným potřebám zaměstnanců a řadí se tak mezi společensky
odpovědné firmy.
Závěrečná konference projektu Audit rodina a zaměstnání proběhla na konci listopadu v pražském hotelu Jalta.
Při konferenci prezentovali svá prorodinná opatření účastníci projektu z řad firem, neziskových organizací i
městských úřadů.

Advent v Domově seniorů
Bohatý adventní program je přichystán i v Domově seniorů Třeboň. Ve čtvrtek 04. 12. klienti spolu se
zaměstnanci ozdobí vánoční stromky v budově domova. Ke zdobení použijí kromě zakoupených vánočních
ozdob také nápadité vlastnoručně vyrobené ozdoby. O vánoční dekorace z domova byl již tradičně velký zájem
při předvánočním setkání s veřejností, které letos proběhlo 27.11.
Jako každý rok, v pátek 20. prosince, ve 12 hodin zasednou ke slavnostnímu vánočnímu obědu spolu s klienty
také zaměstnanci a přátelé DS Třeboň.
Transformace pobytových služeb na Třeboňsku
V pondělí 09.12. proběhne v třeboňské knihovně schůzka k procesu transformace pobytových služeb na
Třeboňsku. O aktuálním vývoji transformace a dalším postupu pohovoří vedoucí školství a sociálních věcí Eva
Dytrichová a ředitelka knihovny Vlasta Petrová. Za Domov Pístina se zúčastní vedoucí domova Aleš Adamec.
Slavnostní ocenění kategorií „A“ a „B“ Národní sítě Zdravých měst
V úterý 03.12. proběhlo v krásných prostorách barokního refektáře Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém
Městě pražském slavnostní předání ocenění za splnění náročných kritérií udržitelnosti v tomto roce. Město
Chrudim jako první v republice splnilo ty nejnáročnější požadavky kategorie „A“ v mezinárodně používané
metodě kvality „místní Agenda 21“. Kategorii „B“ úspěšně obhájila tato města, obec a mikroregion: Kopřivnice,
Vsetín, Litoměřice, Křižánky a Drahanská vrchovina. Uchazeči - současně aktivní členové Národní sítě
Zdravých měst ČR - své postupy obhajovali během náročných kontrol, které se konaly vždy přímo na místě,
v uvedených městech, v obci a mikroregionu. Akce byla zorganizována ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí a za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj.
Oceněním municipalitám srdečně blahopřejeme!

Fotografie ze slavnostního předávání ocenění

Setkání odboru životního prostředí se starosty Třeboňska
Dne 27.11. proběhlo v zasedací místnosti MěÚ Třeboň setkání zaměstnanců odboru životního prostředí MěÚ
Třeboň se starosty obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň. Účelem tohoto setkání bylo
představit práci odboru životního prostředí, seznámit zúčastněné s novými právními předpisy, zodpovědět
veškeré dotazy starostů a tím jim pomoci v jejich orientaci v množství zákonů týkající se oblasti životního
prostředí. Doufáme, že tímto prvním krokem byla nastavena oboustranně vítaná tradice k dalšímu setkávání
a informování se mezi odborem životního prostředí a starosty obcí Třeboňska.
Povodně a stav české krajiny 2013
Dne 28. listopadu 2013 zorganizoval odbor životního prostředí MěÚ Třeboň přednášku lektora RNDr. Davida
Pitharta CSc (Daphne ČR) Povodně a stav české krajiny 2013.
Může nám krajina pomoci zmírnit průběh povodní a sucha? Jak se voda zrychlí v regulovaném korytě? Co se
děje s vodou v říční nivě? Jak dochází k rozlivu? Může rozliv zmírnit povodeň? A spoustu dalších otázek
prodiskutovali všichni účastníci této přednášky. Vrcholem této akce byla ukázka stolního modelu říční nivy
s regulovatelným oběhem vody. Jeden model demonstroval přirozené meandrující koryto říční nivy, druhý pak
zregulovaný říční tok. Každý z účastníků měl jedinečnou příležitost vytvořit si vlastní povodeň na řece Lužnici,
měřit její rychlost, objem a aktivně ji ovlivňovat. Seminář, který byl určen pro vzdělávání dospělých a byl
zároveň pilotáží nových a originálních výukových pomůcek, vytvořených v rámci projektu OPVK Jihočeský
kraj: „Zdravá jihočeská krajina - Vzdělávání o trvale udržitelném využívání přírody a krajiny jako součást
konkurenceschopnosti klíčových profesních skupin“, zcela jistě splnil svůj účel.

Adventní výstava klubu Mája
V období 30.11. – 07.12. můžete navštívit v Zámecké galerii Státního zámku Třeboň tradiční Adventní výstavu
třeboňského klubu Mája. Otevřeno je každý den od 9:00 do 17:00. Dne 07.12. pořádá klub Mája ve spolupráci
s kinem Světozor mikulášskou nadílku pro nejmenší v kině Světozor. Promítat se budou krátké pohádky
a přijde Mikuláš i se svou družinou. Vstupné je dobrovolné.
Pozvánka pro seniory
V úterý 10.12. od 14 hodin se uskuteční předvánoční setkání seniorů v KKC Roháč. Kulturní program zajistí
děti ze 3. MŠ Jeronýmova. Všichni senioři z Třeboně a místních částí jsou srdečně zváni. Akci zajišťuje komise
pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Třeboni.
Štědrovečerní večeře v třeboňské Charitě
Štědrovečerní večeře se každý rok koná za pomoci dobrovolníků na Štědrý den pro osoby bez domova či
sociálně slabé občany. Setkání u slavnostní tabule je spojeno s duchovním slovem, vánočním pokrmem – rybí
polévkou, bramborovým salátem, kaprem, ovocem, cukrovím, s koledami a též drobnými dárky.

Vážení čtenáři,
závěrem nám dovolte popřát Vám klidný a duchovně bohatý Advent, radostné a štědré
Vánoce a do nového roku 2014 zdraví a spokojenost.
spokojenost. Nezapomeňte, že i v příštím roce se
můžete těšit na zprávy ze Zdravého města Třeboň.
Třeboň.
Terezie Jenisová,
Jenisová, politik Zdravého města
Alena Zárubová, koordinátorka Zdravého města

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

