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III/2014
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.
………………………………………………………………………………
Mateřské centrum v Třeboni již brzy
Pro maminky na rodičovské dovolené je stále oblíbenější aktivitou navštěvovat se svými ratolestmi nejrůznější
„kroužky“, které většinou naleznou v některém z mateřských center. V Třeboni sice stále chybí, ale to by se již
brzy mělo změnit.
Potřebnost zřídit mateřské centrum vzešla jako jeden z ověřených problémů z Fóra Zdravého města
v roce 2013. Město od té doby pracovalo na přípravě koncepce mateřského centra v Třeboni. Projektový tým
objížděl mateřská centra v jižních Čechách, aby zde načerpal potřebnou inspiraci a zjistil, co vše je nutné
k založení centra. V loňském roce tým navštívil mateřské centrum Kvítek v Písku, Beruška ve Strakonicích,
Duha ve Vodňanech a Borovánek v Borovanech. Letos v únoru rozšířil seznam navštívených center křemžský
Křemílek. Všude v těchto centrech se projektový tým setkal s ochotou a vstřícností podělit se o informace.
Své cenné zkušenosti do projektu vložila i paní Petra Brychtová, která vede mateřské centrum Klubíčko
v Lomnici nad Lužnicí.

Po zvážení všech možných variant zřízení mateřského centra přistoupila Třeboň k modelu fungování zařízení
přímo pod městem. Velká část již existujících mateřských center funguje na bázi občanských sdružení. Mnohá
z nich se však potýkají s finančními problémy a narážejí na nezájem ze strany obce. Naopak centra zřízená obcí
mají mnohem stabilnější zázemí. Podle zkušeností navštívených mateřských center je podpora obce pro rozvoj
centra klíčová. Proto se touto cestou rozhodla jít i Třeboň.
V rozpočtu města je na rozjezd a fungování mateřského centra pro letošní rok vyčleněno 300.000,- Kč.
V současné době jsou již vytipovány vhodné prostory. Místo se nachází na strategické lokaci vedle kulturního
centra Roháč v budově domu s pečovatelskou službou. V prostoru bývalé ordinace je nutné udělat jednoduché
stavební úpravy, které budou započaty v nejbližší době. Provoz mateřského centra by mohl být zahájen ještě
v první polovině letošního roku.
V první fázi provozu, která by měla ověřit zájem rodičů, by centrum mělo fungovat dva až tři dny v týdnu. Na
pozici hlavní koordinátorky mateřského centra bude vypsáno výběrové řízení. Přihlásit se mimo jiné budou moci
šikovné maminky s jasnou a zajímavou koncepcí fungování centra.
O průběhu realizace mateřského centra Vás budeme pravidelně informovat.
Lékárna bude mít otevřeno déle
Na základě připomínek občanů Třeboně město oslovilo provozovatele zdejších lékáren s požadavkem na změnu
otevírací doby. Na žádost reagovala zatím Lékárna Dr. Max v ulici Svobody s tím, že prodlužuje otevírací dobu
ve středu, a to do 18:00.

Když do sebe zapadá rodina a zaměstnání
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR udělilo certifikáty celkem 14 společnostem, které úspěšně zavedly
prorodinná opatření, k nimž se zavázaly při vstupu do projektu „Audit rodina & zaměstnání“. Mezi nimi
i městu Třeboň.
Projekt byl spuštěn 1. března 2011, byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a zapojilo se do něj celkem 16 subjektů z celé republiky. V devíti
případech se jednalo o soukromé firmy, dále to byly tři samosprávy, tři neziskové a jedna příspěvková
organizace. Cílem bylo na místě zavést taková opatření, která pomohou sladit rodinný a pracovní život. Čtrnáct
společností tato opatření úspěšně zavedlo a získalo tzv. plný certifikát.
Plné certifikáty byly předány 24. února 2014 na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Za město Třeboň
certifikát převzala místostarostka Terezie Jenisová.
Přijetím Strategie prorodinných opatření získávají zaměstnanci úřadu např. tyto výhody: měsíční vyrovnávací
období v docházce, stanovení termínu dovolené s ohledem na potřeby rodičů dětí do 15 let, možnost přerušení
práce v případě naléhavých rodinných událostí, placené prorodinné volno na ošetřování člena rodiny v rozsahu
3 dnů za rok a další. Plánem pro letošní rok je udržet stávající zavedená prorodinná opatření a postupně
zavádět opatření nová – možnost čerpat placené prorodinné volno i na vlastní nemoc zaměstnance, možnost
dlouhodobě celodenně pečovat o těžce nemocnou blízkou osobu a další.

Fotografie z předávání certifikátů:

Komunitní plánování sociálních služeb se představuje veřejnosti
První veřejné projednávání komunitního plánování sociálních služeb proběhlo na městském úřadě v Třeboni
v úterý 11. února. Jak již název napovídá, proces plánování sociálních služeb se neobejde bez zapojení široké
veřejnosti. Účelem prvního veřejného projednávání bylo představit veřejnosti základní myšlenku komunitního
plánování sociálních služeb a projekt samotný. Za realizátora projektu Jihočeskou rozvojovou o.p.s se tohoto
úkolu ujala koordinátorka projektu Eva Čejková. Vzhledem k tomu, že současný proces komunitního plánování
je plynulým navázáním na již realizovaný projekt stejného zaměření, bylo nezbytnou součástí jednání i malé
ohlédnutí za aktivitami, které se povedly v posledních letech realizovat. Místostarostka Terezie Jenisová na
jednání zmínila především spuštění činnosti Hospicové péče sv. Kleofáše, zajištění bezbariérového
autobusového spojení na trase Č. Budějovice – Třeboň – J. Hradec nebo bezplatné poskytnutí bezpečnostních
náramků pro seniory. Všem těmto aktivitám pomohla v realizaci právě ta skutečnost, že byly zařazeny do
Komunitního plánu sociálních služeb.
Během jednání se prezentovala část poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, které na Třeboňsku
fungují. Zajímavé prezentace si připravili Lucie Bicková za Oblastní charitu Třeboň, Dita Zavadilová za
Pečovatelskou službu Ledax, Martin Holub jako zástupce Domova pro osoby se zdravotním postižením Pístina,
Petra Brychtová za Hospicovou péči sv. Kleofáše a Pavel Hrabě za Fokus České Budějovice.
Na závěr pozvala místostarostka Terezie Jenisová veřejnost k účasti v pracovních skupinách. Možnost zapojit
se stále platí. Případní zájemci se mohou hlásit u místní koordinátorky projektu Aleny Zárubové
(alena.zarubova@mesto-trebon.cz, 384 342 164).

Fotografie z jednání

Fotografie z jednání

Sbírka pro Diakonii Broumov od 3. března
Diakonie Broumov uspořádala ve spolupráci s městy a obcemi sběr použitého textilu pro sociálně slabé rodiny,
azylové domy, dětské domovy, ale i pro pomoc do zahraničí. Nově bylo možné darovat i malé spotřebiče vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky,
počítače.
Sběr se v Třeboni konal od 4. do 8. března 2014 , a to ve sběrném dvoře Technických služeb Třeboň.

Prezident navštívil Třeboň
Třeboň uvítala dne 18. února 2014 vzácnou návštěvu. V rámci třídenního pobytu na jihu Čech zavítal do města
prezident České republiky Miloš Zeman. Zúčastnil se setkání s občany ve společenském sále Lázní Aurora
a večeře s regionálními odborníky v cestovním ruchu. Besedovat s prezidentem přišlo na 300 lidí. Pana
prezidenta přivítala místostarostka města Terezie Jenisová.

Fotografie z návštěvy prezidenta

Benefiční koncert pro hospic a další
V neděli 9.3.2014 se v třeboňském farním kostele konal benefiční koncert pro hospic.
Dále se na podporu hospice uskuteční následující akce:
- duben, květen 2014 Výstava "Nevšední tvář radosti" v Třeboni
- sobota 26.4.2014 Bleší trh v Třeboni
- čtvrtek 8.5. 2014 Benefiční koncert kostelního sboru KoS v Lomnici nad Lužnicí
- 2.6. - 8.6. 2014 Týden pro hospic v Třeboni (st 4.6. přednáška pro odbornou veřejnost v Jindřichově Hradci,
pro širokou veřejnost v Třeboni; divadelní i taneční představení a mnoho dalšího)
Třeboň rozvíjí přeshraniční cykloturistiku
V úterý 11. února se uskutečnilo první společné jednání zástupců Třeboně a rakouského Gmündu ve věci
rozvoje přeshraniční cykloturistiky. Účastníci jednání si navzájem představili pojetí cykloturistiky ve svém
domácím prostředí a navrhli možná témata rozvoje spolupráce, např. zpracování uceleného dvojjazyčného
cyklistického průvodce pro oblast Waldviertel/Třeboňsko - Velenicko - bude obsahovat doporučené trasy, jejich
popis, tipy pro cyklisty, pravidla pro bezpečnou jízdu na kole, zajímavá místa, památky na trasách aj.

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

