ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
III/ 2015
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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Komunitní plánování sociálních služeb finišuje
Měsíc únor se nesl ve znamení komunitního plánování. Celý proces komunitního plánování postupně spěje do
svého závěru, a je proto nutné napnout síly, aby do poloviny roku spatřil světlo světa nový komunitní plán
sociálních služeb.
Ve středu 18. února vyrazili členové pracovních skupin komunitního plánování společně s koordinátorkou a
metodikem komunitního plánování a starostkou Třeboně Terezií Jenisovou na speciální jednání do Českých
Velenic. Velmi početnou skupinu přivítal starosta Českých Velenic Jaromír Slíva společně s místostarostou
Pavlem Chabiniokem.
Jednání probíhalo velmi konstruktivně. Prodiskutována byla všechna témata, týkající se Českých Velenic –
problematika drog, sexbyznysu, možnosti trávení volného času pro děti, kapacita domova seniorů a další.
Přítomní se též podíleli na zpracování SWOT analýzy sociální oblasti na Českovelenicku. Náměty, na kterých
se přítomní shodli, se objeví v novém komunitním plánu.
Po skončení pracovní části jednání byli zájemci pozváni k prohlídce nového česko-rakouského komunitního
centra Fénix, které vzniklo v budově bývalého kina.

Hned následující týden proběhlo další řádné jednání pracovních skupin komunitního plánování tradičně
v zasedací místnosti třeboňského městského úřadu. Diskutována byla témata, která se objeví v novém
komunitním plánu. Namátkou lze zmínit například výstavbu sociální bydlení nebo workoutové hřiště, zvýšení
informovanosti v sociálních službách či odstraňování bariér ve městě.
V následujících týdnech proběhne jednání řídící skupiny zaměřené na plánování dalšího postupu procesu
projektu.
Kompostujte s městem
(text: M. Jůzová)

Město Třeboň navazuje na akci z předloňského roku, která se setkala s velkým zájmem občanů, a i letos nabízí
možnost bezplatného zapůjčení kompostéru k rodinnému domu se zahradou (nikoliv do zahrádkářských kolonií).
K zapůjčení je možné využít 100 kusů kompostérů. Podmínkou zapůjčení je trvalé bydliště v Třeboni. Zájemce
předloží žádost na adresu odboru rozvoje a investic města Třeboně, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň,
případně e-mailem na adresu: martina.juzova@mesto-trebon.cz. Žádosti budou přijímány do 20. března.
Formulář žádosti najdete na webových stránkách města: www.mesto-trebon.cz/ori_zadosti.
Zápisy do třeboňských mateřinek
Zápis do mateřských škol v Třeboni (MŠ Sluníčko i 3. MŠ Jeronýmova) se bude konat ve dnech
30. března až 1. dubna , a to vždy v době od 8:00 do 15:00 hod. v ředitelně školy.
Datum podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je do 1. dubna 2015 do 15:00 hod.
Podrobnější informace či předběžnou domluvu lze uskutečnit na telefonních číslech:
MŠ Sluníčko: 384 701 611 , 384 701 612
3. MŠ Jeronýmova: 384 722 409

Zdravé město se představilo školákům
Zdravé město Třeboň a Základní škola Na Sadech společně nastartovali dlouhodobou spolupráci, která spočívá
v systematické práci s vybranými ročníky školy. Žáci šestých a sedmých tříd se budou podílet na aktivitách
Zdravého města v následujících letech. Aby žáci věděli něco o projektu a zdraví obecně, připravila si pro ně
koordinátorka projektu Alena Zárubová úvodní přednášku, která proběhla 25. února. Děti si společně povídaly
o zdraví a zdravém životním stylu, dověděly se základní informace o Světové zdravotnické organizaci při OSN
a Národní síti Zdravých měst České republiky, která sdružuje všechna česká Zdravá města. Teoretický úvod pak
vyvážila zábavná vědomostní hra s tématikou zdraví, která děti zabavila.
Tato akce je první společnou a jistě ne poslední. Dalším společným počinem bude dětské fórum Zdravého města,
při kterém žáci vytipují nejzásadnější problémy města nebo školy z jejich pohledu. Jistě budou zajímavým
srovnáním s výsledky „dospěláckého“ fóra.
Navštivte výstavu na úřadě
Jdete si na městský úřad vyřídit občanku, přihlásit auto nebo zaplatit nějaký poplatek a nudíte se při čekání?
Zajděte se podívat na zajímavou výstavu „Život mimo ústav“, na kterou Vás srdečně zve Domov Pístina a město
Třeboň. Výstava ukazuje život klientů Domova Pístina mimo ústav a jejich zájmové a pracovní aktivity. Výstava
vznikla již v roce 2012 u příležitosti 50. výročí založení Domova. Od té doby putuje napříč Jihočeským krajem.
Do 31. března je k zhlédnutí v přízemí u zasedací místnosti úřadu v pracovních hodinách úřadu.

První třeboňský bižubazar
Zapomněli jste na dárek?? Vyřeší to bižubazárek!!
Zdravé město Třeboň a Městská knihovna Třeboň pořádají první bazar bižuterie. Příjem bižuterie bude
probíhat v knihovně od 5. do 11. března. Nosit můžete veškerou bižuterii. Nepřijímáme zlato, stříbro, drahé
kovy. Přívětivou cenu šperků si určuje prodávající. Samotný prodej se uskuteční 12. března v Městské
knihovně. Přijďte udělat radost sobě i druhým.

Třeboň myslí i na podnikatele
Aktivity projektu Města v rozletu probíhají i po jeho skončení v rámci udržitelnosti. V úterý 17. února se
uskutečnilo přátelské setkání a diskuse zástupců města a podnikatelů na téma „Cestovní ruch na Třeboňsku“.
Úvodní slovo patřilo starostce města Terezii Jenisové. Následovalo představení kulturních akcí na rok 2015
z úst vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu Josefa Žajdlíka. Zájem o akci měli zejména podnikatelé
v ubytovacích službách, kterých se sešlo téměř 15, avšak do diskuse se zapojili i podnikatelé z dalších oblastí
služeb.
Tato akce však nebyla zdaleka poslední možností pro „podnikavce“. V pondělí 9.března vás zve Jihočeská
hospodářská komora, město Třeboň a Waldviertler Sparkasse na Fórum podnikatelů a živnostníků Třeboňska.
Akce proběhne v sále Hejtman hotelu Zlatá hvězda v Třeboni od 17:00. Těšit se můžete na představení
plánovaných aktivit Třeboně, Českých Velenic, Suchdola nad Lužnicí, Chlumu u Třeboně a Lomnice nad
Lužnicí na nadcházející období. Prezentovat budou starostové všech zmíněných měst a městysu.
Odpoledne pro dámy
Zdraví duše a krásy těla jde ruku v ruce. Podle tohoto hesla se řídily dámy, které strávily příjemné odpoledne ve
společnosti kosmetiček firmy Mary Kay. Tuto akci pro dámy připravila Městská knihovna a Město Třeboň.
Dámy si vyslechly přednášku o historii firmy, která podporuje přirozenou ženskost prostřednictvím kvalitní
kosmetiky, a pak se již svěřily do rukou zkušených kosmetiček.

Návštěva v rakouském Schremsu
(text M. Vrchotová)

Ve středu 18. února se uskutečnila návštěva vedení města v rakouském Schremsu. Zástupci Třeboně v čele se
starostkou Terezií Jenisovou a oběma třeboňskými místostarosty si prohlédli čističku odpadních vod
a schremskou vodárnu. Zajímavostí je, že město Schrems společně s dalšími sedmi obcemi sdílí společnou
čističku odpadních vod, která se nachází na levém břehu řeky Lužnice nedaleko města Gmündu.
Tuto návštěvu využilo vedení města i k oficiálnímu rozloučení se starostou Schremsu Reinhardem
Österreicherem, který odchází po 20 letech starostování z funkce a velkou měrou se zasloužil o výborné vztahy
obou partnerských měst.

Jarní škola Zdravých měst
V polovině března proběhne další Jarní škola Zdravých měst, již tradiční školicí blok pro koordinátory
projektu. Tentokrát se mohou koordinátoři těšit na zázemí krásného historického města Tábor.
Úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům, představí zajímavé inspirace ze Zdravých měst, osvědčené
kampaně a nabídku spolupráce odborných partnerů pro členy Národní sítě Zdravých měst ČR. Příspěvky
budou věnovány například tématům udržitelné energetiky, řízení malých obcí či zapojování veřejnosti včetně
mladé generace. Odpolední blok představí konkrétní kroky a opatření, které je možné využít pro podporu
udržitelného rozvoje měst, obcí a regionů.
Následující dny Jarní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory MA21 včetně nácviku práce
s informačním systémem DataPlán a individuálních konzultací.

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

