ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

IV/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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Festival zdraví má záštitu
Jihočeský festival zdraví 2015 letos opět získal záštitu náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Ivany
Stráské. Letošní rok proběhne již čtvrtý ročník akce, která se stala stálicí v kulturní nabídce města.
Každoročně věnujeme festival tématu, které souvisí se zdravím a má osvětový charakter. Letos zaměříme
pozornost na rodiny s dětmi. Naším cílem je nejenom připravit zábavný kulturní program pro děti i jejich
rodiče, ale i přinést zajímavé informace o zdraví v té nejširší podobě. Jedním z námětů bude drogová
problematika, s níž se setkáváme u čím dál menších dětí. Zaměřit se chceme i na prevenci rakoviny tlustého
střeva, která se stává hrozbou pro nejednu rodinu. Festival zkrátka nabídne opět širokou škálu možností. A kdy
že se na něj můžete těšit? V obvyklém zářijovém termínu – 18. a 19. září.

Jarní škola Zdravých měst v Táboře přivítala rekordní počet účastníků
Ve dnech 18. - 20. března 2015 se ve Zdravém městě Tábor uskutečnila Jarní škola Zdravých měst, která je
součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Akci
navštívilo více než 120 zástupců měst, obcí a regionů ČR.
Setkání zahájil úvodní seminář, který představil zajímavé inspirace ze Zdravých měst a kampaně a služby
spolupracujících organizací. Petr Švec, ředitel NSZM ČR, nejprve představil novinky Národní sítě Zdravých
měst, například nový tematický portál Město mladým, publikaci Milana Půčka k udržitelnému finančnímu řízení
či využití pocitových map na Fórech Zdravých měst. Marie Petrová, tajemnice PS MA21, seznámila účastníky
s hodnocením MA21 a naplňováním kritérií k jednotlivým kategoriím MA21 v roce 2015. Podstatnou změnou je
letos tzv. „hvězdičkování“ kategorie C. To znamená, že městům v kategorii C budou od letoška přidělovány
hvězdičky kvality na základě zpracovaných auditů udržitelného rozvoje v deseti oblastech udržitelného rozvoje.
Za hostitelské město přivítal účastníky akce tajemník Lubomír Šrámek. Zdravá města ocenil jako dobrou
platformu pro výměnu a sdílení zkušeností a dobré praxe. Představil také nejzajímavější aktivity města, např.
opatření k ekologizaci městského úřadu, zapojování a komunikaci s občany či zkušenosti s využitím CNG. Dále
zástupci města Tábor prezentovali řešení cyklistické dopravy ve městě či obnovu a zlepšování kvality vody
rybníku Jordán.
Následující dny Jarní školy se uskutečnily praktické tréninky pro koordinátory MA21 včetně nácviku práce
s informačním systémem DataPlán a individuálních konzultací.
Jarní školy v Táboře se zúčastnila i koordinátorka Zdravého města Třeboně a úspěšně absolvovala školení
zakončené certifikátem.

Foto z akce

I Třeboň „svítí modře“
Autismus je závažné postižení dětského mentálního vývoje. Název autismus pochází z řeckého „autos“, což
znamená sám nebo já. Toto onemocnění se ve většině případů diagnostikuje již v dětství. Dítě má problémy
s vývojem řeči, nedokáže správně reagovat na přijímané informace, není schopno vytvářet normální lidské
vztahy a projevuje se stereotypními vzorci chování. Autismus je bohužel nevyléčitelný, ale terapie a pomoc
rodiny opravdu pomáhá učit se novým věcem. Mnoho lidí s autismem tak žije spokojený a šťastný život.
Příčinu vzniku této poruchy nikdo nezná.
Zvýšení povědomí o autismu se věnuje osvětová kampaň „Česko svítí modře“, která začíná 2. dubna a potrvá
celý měsíc. Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem
problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.
Město Třeboň přispěje k povědomí o autismu články v Třeboňském světě, na webu a facebooku města.
Odvysílán bude i spot v Třeboňské lázeňské televizi.
Podpořit osoby s autismem mohou i jednotlivci. Svoji podporu můžete vyjádřit například modrým laděním
oblečení nebo jeho doplňku.
Přispějte na dobrou věc
Radní souhlasili s uspořádáním veřejné sbírky Společnosti pro ranou péči o.s. Pokladnička pro veřejnou sbírku
bude umístěna v Turistickém informačním centru města Třeboně. Získané prostředky budou použity na
zachování a rozvoj stávajících služeb rané péče pro rodiny s postiženými dětmi ve věku 0 – 7 let v našem
regionu.

Den Země pro děti i dospělé
Den Země je den věnovaný Zemi, kterým je vždy 22. duben. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země,
které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
Letos Den Země proběhne opět v zámeckém parku ve spolupráci města Třeboně, zejména odboru životního
prostředí, a Českého nadačního fondu pro vydru. Jako každoročně bude pro žáky prvního stupně třeboňských
základních škol připraven zajímavý program. Jednotícím tématem bude voda a stromy a jejich důležitost pro
život. Na akci přispělo město Třeboň částkou 5.000,- Kč.
Dospěláci si budou moci prohlédnout výstavu „Věda pro společnost – poznávat má smysl“ Biologického centra
Akademie věd ČR. Na panelech se čtenáři dovědí například, jak vypadá bakterie, kůrovec či mořský plankton,
jak může být pivo zdravé a zda se do šumavských vod vrátí ryby. Výstava bude instalována v zámeckém parku
ve dnech 7. – 22. dubna.

Komunitní plánování sociálních služeb finišuje
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. V polovině března se sešla řídící skupina
komunitního plánování, aby si ujednotila podobu nového katalogu sociálních služeb. Novinkou nového
plánovacího období je, že kromě klasické papírové podoby katalogu, jak byl znám dosud, vznikne i interaktivní
obdoba, která bude přístupná na internetu.
O finální podobě Komunitního plánu sociálních služeb diskutovali členové pracovních skupin poslední
březnový den. Nyní je třeba ještě zapracovat jejich připomínky a doladit poslední drobnosti.
Následovat bude veřejné projednávání plánu, na které bude pozvána široká veřejnost. O termínu Vás budeme
včas informovat. Následovat bude projednání v radě a zastupitelstvu města.
Ukliďme Česko – Zapojte se i Vy!
Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ
úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Loňský úspěšný
ročník byl oceněn Ekologickým Oskarem a byl velkou motivací pro realizaci letošního druhého ročníku, ke
kterému se připojí i Třeboň. U nás bude mít akce podtitul „Ukliďme Třeboň“. Celá akce odstartuje 18. dubna
srazem dobrovolníků v 9:00 na nádvoří městského úřadu. Přijít mohou jednotlivci, skupiny či celé rodiny. Podle
počtu zájemců vytyčíme několik skupin a ty pak budou mít na starost svou „úklidovou trasu“ např. Stezku
zdraví, Stezku kolem světa či hráz rybníků Svět a Opatovického. Každá trasa bude mít svého průvodce, který
bude seznamovat dobrovolníky s místními zajímavostmi. Celá akce je podpořena městem Třeboň, projektem
Zdravé město a Technickými službami.

Švýcarské jaro v Třeboni
Již potřetí se uskuteční v Třeboni Švýcarský den. Letos to bude 2.5. v centru města - na Masarykové náměstí,
v Městském divadle a také v kině Světozor. Akce se bude konat od 9:45 do 16:00 a svým návštěvníkům nabídne
velmi bohatý program. Během celé akce bude možno zúčastnit se soutěže o hodnotné ceny na stánku
Switzerland Tourism – hlavní cenou je pobyt na 3 noci pro 2 osoby ve Švýcarsku včetně snídaně a výletu lodí
po jezeře.
Na náměstí bude možno shlédnout výstavu fotografií z oblasti Jungfrau, stejně jako ochutnat na stáncích
švýcarské speciality – sýry a čokoládu. K vyzkoušení bude Nordic Walking s hůlkami LEKI i jízda na
elektrokolech. Specialitou tohoto ročníku budou vystoupení folklórní skupiny z regionu Jungfrau s typickým
švýcarským hudebním nástrojem – alphornem. Odvážní zájemci si budou moci na alphorn sami zahrát. Chybět
nebude ani informační stánek Switzerland Tourism s bohatou nabídkou turistických brožur a publikací, ale
například též s tričky se švýcarskými symboly.
V kině Světozor budou probíhat přednášky a promítání filmů. Ve foyer Městského divadla bude otevřena
výstava fotografií ze Švýcarska s názvem „Na skok do Švýcarska“, kterou lze poté shlédnout až do 31.5.2015
(otevřeno bude pouze ve dnech pátek až neděle, vždy od 10:00 do 12:00 hodin a odpoledne od 13:00 do 16:00
hodin). I výstavu zahájí hra na alphorn.
Vstup na výstavu, přednášky i filmy je zdarma.
Bližší informace naleznete na www.mesto-trebon.cz a na webu MojeSvycarsko.com.

Přednáška o drogách
Gymnázium Třeboň ve spolupráci s městem pořádá 14. dubna přednášku na téma "Drogy mezi studenty"
určenou pro rodiče studentů a veřejnost. Přednášku povedou odborníci ze Sdružení Meta z Jindřichova Hradce.
Akce začíná v 15.30 hodin v aule gymnázia. Všichni zájemci jsou vítáni.
Navýšení kapacity v Domově seniorů Třeboň
Rada Jihočeského kraje bude schvalovat navýšení kapacity v třeboňském domově seniorů. Současná kapacita 58
lůžek stále nedostačuje počtu podaných žádostí. Po domluvě s vedoucí domova Lenkou Krakowitzerovou proto
starostka Terezie Jenisová oslovila zřizovatele - Jihočeský kraj s žádostí o navýšení kapacity. Po zhodnocení
materiálně technických podmínek a kvality ubytování v domově připadá podle zřizovatele v úvahu navýšení
o čtyři lůžka.
Doufejme, že jihočeští radní rozhodnou ve prospěch třeboňského domova seniorů a ten bude moci v brzké době
rozšířit poskytování svých služeb na další zájemce.
Konference o sociálních službách
Ve dnech 23. – 24. dubna se v Hotelu Clarion v Českých Budějovicích uskuteční konference „Komunitní služby
v České republice 2015“. Konference představí sociálních služby z různých úhlů pohledu. Dostupnost a
financování soc. služeb představí Petr Studenovský, služby pro osoby se zdravotním postižením Václav Krása a
o budoucnosti komunitních služeb pohovoří náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí. Bližší program viz
http://www.ledax.cz/novinky/konference-komunitni-sluzby-v-cr-nejen-pro-seniory-a-ozp-jiz-za-mesic.html

„Lázeňská Sněm“ v Poděbradech
Tak jako každý rok, tak i letos se konal v lázeňském místě Sněm Sdružení lázeňských míst v Poděbradech.
Sněmu se za město Třeboň zúčastnila starostka Terezie Jenisová, členka rady sdružení. Řádný sněm měl na
pořadu jednání zprávy o činnosti za uplynulý rok i na rok letošní, změnu stanov, naplánování konference,
semináře a dalších marketingových aktivit. Nejbližší marketingovou aktivitou, která bude probíhat v polovině
května letošního roku, je vysílání spotu, který byl zpracován z dotačního projektu Jedeme do lázní. Spot bude
vysílán po dobu 10 dní v celostátních rádiích a má návaznost na proklik webových stránek sdružení, kde je
také možno zhlédnout veškeré další aktivity – www.jedemedolazni.cz. Před sněmem též zasedala kontrolní
komise, která měla za úkol prověřit kontrolu správnosti údajů v účetnictví. Kontrola proběhla řádně a komise
neshledala žádné nesrovnalosti či závady.
Střednědobý plán sociálních služeb
Dne12.03.2015 proběhlo na Krajském úřadě Jihočeského kraje jednání se zástupci obcí s rozšířenou působností,
které bylo zaměřeno na odborné sociální poradenství (OSP). Přítomní zástupci byli seznámeni se současným
stavem a zdrojem financování. Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Petr Studenovský
informoval o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016 a Akčním
plánu, který reaguje na změny v průběhu roku a to včetně legislativních změn. Prioritou Jihočeského kraje je
snaha o optimalizaci sítě poskytovatelů OSP na území Jihočeského kraje a nastavení parametrů pro rok 2016,
s návrhem řešení na časovou a místní dostupnost sociální služby na daném území v optimálním poměru:
50 % v oblasti finančního poradenství, 40 % v oblasti problematiky osob se ZP a seniorů, vč. příspěvků a dávek,
10 % v oblasti problematiky osob se závislostmi.
V současné době je na území Jihočeského kraje 28 poskytovatelů OSP, dle registru 47 míst poskytování OSP.
Na území ORP Třeboň jsou dva registrovaní poskytovatelé soc. poradenství a to Oblastní charita Třeboň
s převažující cílovou skupinou osoby v krizi a Hospicová péče sv. Kleofáše pro cílovou skupinu seniorů.

Ministr zdravotnictví navštívil lázně
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček navštívil 26. února v doprovodu jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly,
náměstkyně hejtmana Ivany Stráské a vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu
Jihočeského kraje Petra Studenovského Městské slatinné lázně Třeboň. Jednání ministra se starostkou Terezií
Jenisovou, jednatelem lázní Antonínem Doležalem a ekonomickým ředitelem Martinem Blažkem se týkalo
současné situace v českém lázeňství po krizi roku 2013, regulačních poplatků a dále otázek příspěvkové
lázeňské léčby. Po jednání s představiteli města a lázní následovala prohlídka Lázní Aurora, které letos oslaví
40 let od svého vzniku.

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

