ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
III/2016
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 vstupuje do další etapy
Rada města Třeboně na svém jednání dne 24. února schválila monitoring a vyhodnocení návrhové části
Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2015 – 2018 a Akční plán
pro rok 2016.
Monitoring představuje výstupy již 4. fáze procesu komunitního plánování sociálních a doprovodných služeb
na území Třeboňska. Na plánování na území ORP se dlouhodobě jako hlavní iniciátoři podílejí město Třeboň
a Jihočeská rozvojová o.p.s. Výstupy 4. fáze plánování vznikly za podpory grantu poskytnutého Jihočeským
krajem v rámci grantového programu „Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností v Jihočeském kraji“.
Aktualizovaná verze hlavního dokumentu KPSS (návrhové části) obsahuje barevně označené provedené změny
oproti původní verzi (červený text) a také hodnotící tabulky, které shrnují stav plnění každé jednotlivé aktivity
za rok 2015 a plánovaný výhled na rok 2016.
Monitoring a vyhodnocení návrhové části Komunitního plánu proběhl prostřednictvím pracovních skupin
komunitního plánování pod metodickým vedením realizátora projektu Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dokument je ke stažení zde: http://www.socialnisluzbytrebonsko.cz/dokumenty-ke-stazeni.html

Třeboň žádá o granty Jihočeského kraje
Druhé kolo příjmu žádostí o dotace v rámci dotačních programů Jihočeského kraje skončilo na sklonku února.
Město Třeboň opět žádá o finanční dotace na řadu činností. V kulturní oblasti podalo město žádosti na
zpracování propagačních materiálů k Domu Štěpánka Netolického, dovybavení domu o závěsné výstavní systémy
a jazykové mutace ke stálé expozici. Turistické a informační centrum má možnost získat z grantového programu
prostředky na pořízení propagačních materiálů a vybavení IT technologiemi pro informační kiosek.
Rodinné centrum Kapřík má šanci na získání financí na projekt Rozvíjej se miminko. Jedná se o soubor přednášek
a cvičení pro těhotné ženy a maminky s kojenci, který povede zkušená porodní asistentka.
Město Třeboň se kromě uvedených žádostí v rámci grantových programů Jihočeského kraje ocitá i v roli
partnera pro Jihočeskou rozvojovou o.p.s. Ta podává grant s názvem „Pokračování a udržení procesu plánování
rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň“. Cílem Grantového programu je podpořit procesy plánování
sociálních služeb pro území ORP v Jihočeském kraji a pokračovat tak v navázané spolupráci, aby byl proces
plánování udržen na celém území kraje. Smyslem projektu je udržet kontinuitu procesu sociálního plánování na
Třeboňsku. Aktivitami projektu budou v případě schválení zejména monitoring realizace plánu a aktualizace
stávajícího plánu rozvoje sociálních služeb. Proběhne setkání pracovních skupin, kde bude plán zaktualizován
a vytvořen akční plán na následující rok. Do žádosti je zařazeno i šetření v obcích ORP Třeboň (pro předání
informací o sociálních službách a komunitním plánování a pro zjištění aktuální situace v obcích).

Ozdobte si kraslice netradiční metodou
Rodinné centrum Kapřík zve maminky s dětmi na Velikonoční dílnu - zdobení kraslic netradiční metodou dekorativním balicím papírem, mramorováním, decoupage – ubrouskovou technikou.
Velikonoční dílna proběhne 16. 3. 2016 od 16 hodin.
Cena 100 Kč - včetně materiálu a kraslic.
Rezervace na telefonním čísle 727 945 264
Bezbariérová Třeboň opět funguje
Pracovní skupina „Bezbariérová Třeboň” vznikla v roce 2011 a jejím úkolem bylo za pomoci handicapovaných
spoluobčanů zanalyzovat bariérová místa a objekty v Třeboni. Pomocí grantů a městského rozpočtu byla řada
závad napravena. Vybudován byl například bezbariérový výtah v loutkovém divadle nebo v lázních Aurora.
V rámci pracovní skupiny vznikla i mapa „bezbariérová Třeboň”, která přehledně ukazovala vhodné trasy pro
handicapované.
Nyní nadchází doba, kdy je nutné informace zrevidovat a vytvořit aktualizaci bezbariérové mapy. Za tímto
účelem se na počátku března poprvé sejde obnovená pracovní skupina. Ta je složená ze zástupců dotčených
odborů městského úřadu; odboru rozvoje a investic, školství a sociálních věcí, dopravy a územního plánování
a stavebního řádu.

Představujeme sociální služby – Domovy s pečovatelskou službou
V rámci naplňování aktivity komunitního plánování sociálních služeb, která se týká zvýšení informovanosti
o sociálních službách, přinášíme další ze série článků. Tentokrát na téma Domovy s pečovatelskou službou.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob v rozsahu § 40 zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb podle
výše zmíněného zákona, ale jedná se o byty ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec rozhoduje. To znamená,
že přiděluje tyto byty na základě předem stanovených kritérií jednotlivým žadatelům o tento druh bydlení,
s nimiž pak uzavírá běžnou nájemní smlouvu. Pro uzavírání smluv k bytům v domech s pečovatelskou službou
nejsou stanovena žádná speciální pravidla. Uzavírání nájemních smluv k bytům jako takovým se řídí obecnou
úpravou nájmu bytu podle občanského zákoníku. Předpokládá se, že obyvatelům těchto bytů zvláštního určení
bude poskytována pečovatelská služba. Tato sociální služba je obyvatelům domu s pečovatelskou službou
poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi konkrétním uživatelem a poskytovatelem sociální služby.
Jak je v současné době naplněna kapacita domu s pečovatelskou službou? Jaký je zájem o umístění? Které
navazující služby mohou obyvatelé domu využít? Které naopak scházejí? Jak vidíte budoucnost této služby? Na
to jsme se ptali zástupců obcí na Třeboňsku:

Třeboň, odpovídá Bc. Eva Dytrichová, vedoucí odboru školství a sociálních věcí MěÚ Třeboň a Radka Bicková,
referentka odboru majetkového a finančního MěÚ Třeboň:
„Všechny tři Domy s pečovatelskou službou v Třeboni jsou plně obsazeny, to znamená, že na všechny byty je uzavřena platná
nájemní smlouva. Žádostí o pronájem bytu v DPS je v současné době 66. Pečovatelská služba je využívána jak obyvateli DPS, tak
lidmi, kteří bydlí ve svých domácnostech. Díky těmto službám, které jsou rovněž často kombinovány s dopomocí nejbližších, mohou
senioři zůstávat ve svém prostředí a tím oddálit např. pobyt v domovech seniorů. Co v Třeboni chybí, jsou volnočasové aktivity pro
seniory, denní stacionář či odlehčovací pobytové služby. Vzhledem ke stárnutí naší populace se dá předpokládat, že veškeré služby
zacílené na seniory budou do budoucna potřebné a využívané.“
Chlum u Třeboně, odpovídá starosta Ing. Petr Kolezsar:
„V našem pečovatelském domě je 32 bytů. Obsazenost je na 100 %. V seznamu uchazečů je vedeno průměrně 10 zájemců.
Obyvatelé mají možnost využít služby pečovatelky, která rozváží obědy, zajišťuje drobné nákupy. O rozšíření služeb neuvažujeme.“
České Velenice, odpovídá Jaroslava Hofbauerová, referentka odboru hospodářsko-správního MěÚ České
Velenice:
„V Českých Velenicích v současné době dům s pečovatelskou službou není. Zájem o něj ovšem zaznamenáváme. Také proto se s jeho
výstavbou počítá v roce 2018.“
Lomnice nad Lužnicí, odpovídá Ing. Jana Šejdová, referentka matričního úřadu MěÚ Lomnice nad Lužnicí:
„Dům s pečovatelskou službou v Lomnici nad Lužnicí disponuje 20 byty. V současné době máme jeden byt prázdný. Probíhá v něm
menší rekonstrukce. Ohledně žádostí o přijetí do DPS zaznamenáváme v poslední době nárůst poptávky. Obyvatelé DPS si
pečovatelskou službu mohou objednat u společnosti Ledax, o. p. s. Domníváme se, že nabídka služeb je komplexní a jsou pokryty
požadavky občanů. Město uvažuje o výstavbě nového DPS v delším časovém horizontu, v současné době nikoliv.“
Suchdol nad Lužnicí, odpovídá Ludmila Soudková, referentka odboru sociálního MěÚ Suchdol nad Lužnicí:
„Kapacita domu s pečovatelskou službou je naplněna na 100 %, nevyřízených zůstává 11 žádostí. Výstavbu nového domu
s pečovatelskou službou již plánujeme. Obyvatelé domu mohou využít poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nákupů,
pomoc při úklidu, zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
doprovod na vycházky, dohled nad uživatelem. Přibývá lidí s Alzheimerovou demencí. Toto onemocnění je obtížné přijmout jak pro
samotného nemocného, tak samozřejmě i pro jeho rodinu. Pomoc těmto rodinám je tím, co dnes chybí.“

Úpravy dopravního režimu v centru města
V pondělí 8. února se v zasedací místnosti Městského úřadu Třeboň uskutečnilo setkání s obyvateli
a podnikateli zejména z centra města. Smyslem setkání bylo poskytnout informace o plánovaných změnách
v dopravním režimu v historickém jádru města, projednat je s veřejností a odpovědět na otázky v této
souvislosti. Věcné připomínky se po projednání začaly zapracovávat do druhé varianty koncepce, která bude
opět představena veřejnosti 21. března v 16:00 v zasedací místnosti městského úřadu.
Více se o chystaných změnách dočtete v aktuálním vydání Třeboňského světa.

Svaz důchodců přivítal starostku
Třeboňská organizace Svaz důchodců na své pravidelné schůzi přivítala ve středu 3. února také starostku města
Terezii Jenisovou, která přítomným představila rozpočtový výhled do dalších let. Dále hovořila
o připravovaných změnách v třeboňské městské dopravě a parkování v centru. Nechyběly ani dotazy na stav
současné polikliniky, který seniory velmi trápí. Starostka přítomným vysvětlila, že zdravotnické zařízení je
v současnosti v soukromých rukou. Do soukromého majetku město zasahovat nemůže, a proto hledá jiné cesty,
jak zpříjemnit občanům návštěvy u lékařů.

Konference představila možnosti hospodaření s vodou
Text: Václava Fliegelová

Ve čtvrtek 11. února uspořádalo město Třeboň a ENKI o.p.s. hojně navštívenou konferenci Efektivní
hospodaření s vodou a „zelená infrastruktura“ ve městě. Záštitu nad konferencí převzala starostka města
Terezie Jenisová. Tato konference navázala na úspěšnou akci z minulého roku – konferenci Voda ve městě
a v krajině.
U řečnického pultu se vystřídala řada odborníků na slovo vzatých. Vážná témata vhodně střídaly odlehčené
přednášky a všechny pak utvořily komplexní pohled na problematiku vody v krajině.
Je zcela jasné, že díky klimatickým změnám a rychlému tempu urbanizace, které vedou ke změně odtokových
poměrů, bude nutné, aby města, ale i občané změnili dosavadní filozofii týkající se využívání vody. Hospodaření
s dešťovou vodou má společenský význam a je jedním z nástrojů udržitelného rozvoje měst.
Prezentace ze semináře jsou ke stažení v Aktualitách na webu www. stromytrebonska.cz

Třeboň se prezentovala na veletrhu Holiday world
(text: Jitka Bednářová)

25. středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze byl letošní druhou akcí v rámci veletržní
sezóny. Jihočeský kraj do Prahy, stejně jako předtím v lednu do Brna na veletrh Regiontour a GO, přivezl
atraktivní expozici zaměřenou na letošní regionální marketingové téma cestovního ruchu - Jižní Čechy
olympijské. Návštěvníci jihočeského stánku se přenesli do brazilského Ria. K dokreslení atmosféry pomáhaly
brazilské tanečnice. V krajské expozici se opět představila i Třeboň. U pultu s propagací města tentokrát
poskytovali informace Michal Pech a Jan Václavovský, kteří neúnavně propagovali Třeboň jako to
nejatraktivnější místo! Třeboň měla své místo i v na společném stánku České inspirace a Českého dědictví
UNESCO, kde se první veletržní den křtily nové materiály měst sdružených v těchto svazcích.

Představitelé Českého Krumlova, Trhových Svinů a Třeboně si vyměnili zkušenosti
(text: Jitka Bednářová)

Nejenom v Třeboni se řeší doprava. Historická centra českých měst jsou úchvatná, ovšem nejsou stavěná na
dnešní dopravní zatížení. Oříšek je to i pro Český Krumlov. Nejenom o tomto problému hovořili při návštěvě
třeboňské radnice se starostou Českého Krumlova Daliborem Cardou, Zuzanou Křápkovou z krumlovské
radnice a místostarostkou Trhových Svinů Věrou Korčakovou za domácí tým starostka Terezie Jenisová a
místostarosta Josef Pindroch .

Profesionální hasiči dostali novu techniku
(text: Jitka Bednářová)

Územní odbor HZS Jihočeského kraje v Jindřichově Hradci převzal na konci února zbrusu novou techniku.
Jindřichohradecká jednotka získala z integrovaných operačních programů automobilovou plošinu AP-30 v
hodnotě téměř 13 miliónů korun, dále pak vůz Ford Ranger v hodnotě zhruba jeden milion korun a motorový
člun za 350 000 Kč určený pro záchranné práce na vodě. Územní odbor Jindřichův Hradec dále rozšířil svůj
vozový park o osobní automobily Škoda Yetti a Škoda Fabia. Na slavnostní předání byli pozváni také zástupci
vedení měst, kde jsou dislokovány požární stanice profesionálních hasičů - Jindřichův Hradec, Dačice a Třeboň.
Výměnou techniky v Jindřichově Hradci nepřišla zkrátka ani Třeboň. Starostka města Terezie Jenisová si spolu
s velitelem Požární stanice Třeboň Karlem Žahourem na místě prohlédli automobilovou plošinu, která v
Třeboni nahradí původní, ze začátku působení jednotky ve městě, tedy 40 let starou. Třeboňští dostali také
osobní automobil Škoda Roomster, doposud sloužící v Jindřichově Hradci.
Město Třeboň přispívá každoročně mimo jiné profesionálním hasičům. V roce 2013 to bylo 75 000 Kč
neinvestiční dotace, v roce 2014 bylo využito 60 000 Kč na nákup člunu, v roce 2015 pak 50 000 Kč na
vybavení jednotky (pořízeny byly - konzervační dobíjecí zdroj pro vozidla, vyvětvovací pila, vysavač Kärcher).
V letošním roce by měl být z příspěvku města pořízen zdvihací vak, dále zachycovač airbagů a ochranný oblek.
Partnerský Interlaken slaví
(text: Jitka Bednářová)

Partnerské město Interlaken letos slaví 125. výročí od zahájení užívání tohoto názvu města. Proto požádalo
svá partnerská zahraniční města, aby jejich představitelé natočili v německém či anglickém jazyce zdravici v
délce jedné minuty určenou pro velkoplošnou prezentaci. Zdravici se starostkou města Třeboně Terezií
Jenisovou natočila TLTV. Zdravici starostka Jenisová přednesla v němčině. Zdravice zazní 17. března při
setkání představitelů Interlakenu s veřejností.

KONTAKTY:
•
•

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

