ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ

IV/2017
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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Den Země pro děti v zámeckém parku
Den Země, jak už název napovídá, je den věnovaný Zemi, a koná se zpravidla 22. dubna. 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.
Zdravé město Třeboň společně s Nadačním fondem pro vydru a Domem přírody Třeboňska každoročně
pořádají Den Země v zámeckém parku pro žáky prvního stupně třeboňských základních škol. Ani letos tomu
nebude jinak. Letošní ročník bude věnován třeboňským rybníků a všemu, co s nimi souvisí. Děti se opět budou
moci dovědět zajímavé informace, vyzkoušet si zábavně vzdělávací činnosti a prohlédnout si řadu živých zvířat.
Akce se uskuteční v pondělí 24. dubna.

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. Předloňský úspěšný
ročník byl oceněn Ekologickým Oskarem a byl velkou motivací pro realizaci dalších ročníků.
U nás v Třeboni proběhne již třetí ročník „Ukliďme Třeboň“. Pokud budete chtít podpořit dobrou věc, přijďte
v sobotu 8. dubna v 9:00 na nádvoří městského úřadu. Budeme pro Vás mít připraveny rukavice a pytle. Podle
počtu zájemců utvoříme několik skupin a ty pak budou mít na starost svou „úklidovou trasu“. Loni se nám
podařilo sesbírat 11 pytlů odpadu, tak uvidíme, jak to dopadne letos. Akce je vhodná
i pro rodiny s dětmi. Na organizaci a technické pomoci se podílejí Zdravé město Třeboň
a Technické služby Třeboň, s.r.o. Přijďte, budeme se na Vás těšit.

Festival zdraví má záštitu
Jihočeský festival zdraví 2017 letos opět získal záštitu náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Ivany
Stráské. Letošní rok proběhne již šestý ročník akce, která pevně zakotvila v kulturní nabídce města.
Každoročně věnujeme festival tématu, které souvisí se zdravím a má osvětový charakter.
Letošní rok dostal podtitul „Srdeční záležitost“. Srdeční záležitost
je velmi široký pojem a pro každého představuje něco jiného.
Pro někoho je srdeční záležitostí rodina nebo přátelé, pro někoho
jeho oblíbený sport či jiný koníček, někdo si představí zejména
pomoc bližnímu. Srdeční záležitostí může být, jak sám název
napovídá, otázka péče o samotné lidské srdce. I tomu se chceme
v rámci Jihočeského festivalu zdraví věnovat. Již nyní máme
předjednanou spolupráci s neziskovou organizací Loono, kterou
si možná pamatujete z loňského ročníku, kdy se dobrovolníci na
náměstí věnovali ukázkám prevence rakoviny prsu a varlat. Na
letošní rok připravují osvětovou kampaň věnovanou právě prevenci
kardiovaskulárních onemocnění. Akci chceme jako vždy doplnit
zajímavým programem, ve kterém si každý najde to své.
A kdy že se festival bude konat? Zapište si do diářů 16. září.

Jarní škola Zdravých měst
Ve středu 22.3. se ve Zdravém městě Třebíč uskutečnil úvodní seminář Jarní školy Zdravých měst, již tradiční
setkání zástupců obcí z celé ČR. Setkání se zúčastnilo více než 150 zástupců měst, obcí a regionů a také
spolupracujících organizací.
Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, společensky
odpovědné nakupování, spolupráce města s mladou generací, zapojování seniorů do komunitního života,
revitalizace městských parků či nabídka zpracování pocitových map apod.
Účastníky akce přivítal předseda asociace Petr Hermann. Nejnovější informace k místní Agendě 21 (MA21) na
národní i mezinárodní úrovni sdělila účastníkům předsedkyně Pracovní skupiny pro MA21 při RVUR Marie
Petrová z Ministerstva životního prostředí.
Oficiálního uvítání a představení historie a památek Zdravého města se následně ujali starosta Pavel Janata
a místostarosta Zdravého města Třebíč Vladimír Malý. Místostarostka Marie Černá představila přístup
radnice ke společensky odpovědnému nakupování v rámci projektu „Každá obec se počítá“ a radní Zdravého
Kraje Vysočina Martin Hyský společně s koordinátorkou Janou Böhmovou seznámil účastníky s akcemi
a činnostmi tohoto Zdravého kraje. Rovněž informovali o systému finanční podpory realizátorů MA21
a podpory zdraví v kraji včetně aktivit, které jsou podporovány, a podmínek čerpání.
V odpoledním bloku věnovanému burze nápadů se představili zástupci Zdravých měst a obcí Litoměřic,
Křižánek, Znojma a městské části Praha 12 s inspirativními přístupy v tématech jako spolupráce města
s mladou generací v podobě Školních Fór, zapojování seniorů do komunitního života či revitalizace městského
parku.
Návazné dny se uskutečnily tři paralelní intenzivní tréninkové bloky na témata: komunikace s veřejností, timemanagement a roční plán práce koordinátora a Zdravé město a MA21 „pro začátečníky“ - vše s nácvikem
dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik s info
systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Závěrečné skupinové foto

Nové přeshraniční partnerství se rýsuje
Na prvním březnovém jednání rady města schválili radní přípravu uzavření partnerství s bavorským okresem
Freyung-Grafenau. V prosinci 2014 se poprvé setkali zástupci okresního úřadu Freyung-Grafenau se
starostkou Třeboně. Německá strana tehdy projevila zájem o spolupráci s naším městem s tím, že by se měla
nejprve uskutečňovat na úrovni obyvatel, spolků, mapováním společných bodů a později by mohlo dojít
k oficiálnímu partnerství na politické úrovni. Spolupráce se začala postupně rozvíjet zejména společnou účastí
na konkrétních, zejména kulturních akcích. Pro letošní rok je v plánu osm společných akcí a setkání včetně
velkého přeshraničního fotbalového turnaje Dunaj – Vltava, který by měl mít v červnu finále právě v Třeboni.
Noví lékaři v Třeboni
V poslední době se Třeboň potýká s nedostatkem odborných lékařů a téma zdravotnictví je častým tématem
rozhovorů. K této neblahé situaci přispěla i informace o ukončení lékařské praxe chirurga Jiřího Štěffla
v Lázních Aurora. Spolu s ním se na tomtéž místě rozhodla skončit i Bohdana Štefflová, odborná lékařka
otorinolaryngologie. Vedení města ihned zahájilo jednání s odborem zdravotnictví Krajského úřadu
Jihočeského kraje o vyhlášení výběrového řízení na specializaci chirurg pro oblast Třeboně. V případě působení
Bohdany Štefflové dojde pouze k přesunu na jiné působiště v rámci města.
Další lékařská odbornost, po které je dlouhodobě voláno, je stomatologie. Zde se blýská na lepší časy. Dva noví
stomatologové by měli zahájit praxi počátkem léta v prostorách hotelu Regent.

Seminář pro seniory aneb na silnici a chodníku v bezpečí
Ve čtvrtek 9. března uspořádala Městská policie Třeboň a Autoškola Ille seminář Bezpečnost seniorů
v dopravě. Účastníci se mohli nejprve seznámit s novinkami v oblasti silničního provozu, které byly zaměřeny
především na chodce a cyklisty. Z praktického hlediska velmi přínosné bylo upozornění na nebezpečná místa
v Třeboni a vysvětlení správného řešení nebezpečných situací, které mohou seniory potkat. Na projekcích si
prohlédli vybrané ukázky rizikového chování některých občanů Třeboně a dověděli se, jak takovému jednání
předejít. Každý z účastníků semináře si odnesl velmi praktickou reflexní pásku pro chodce a brožuru
s informacemi o seniorech v dopravě. Seminář se těšil velkému zájmu, proto se do budoucna počítá s jeho
opakováním.
Tradiční setkání vedení města s občany místních částí
Prioritou Zdravých měst je dávat prostor k vyjádření názoru veřejnosti. Kromě velkých akcí jako je Fórum
Zdravého města, probíhá během roku i řada dalších a neméně důležitých setkání s občany. Nyní opět nadchází
čas na tradiční jarní setkání v místních částech Třebně, a to v těchto termínech:
25.4. 17:00 Stará Hlína – Rožmberská hospůdka
25.4. 18:30 Branná – Kulturní dům
26.4. 17:30 Přeseka – obecní hostinec
26.4. 18:30 Břilice – obecní hostinec
Srdečně Vás zveme.

Švýcarské jaro opět v Třeboni
(Jana Vítková, upraveno)

Letos se uskuteční již pátý ročník akce s názvem Švýcarské jaro v Třeboni, a to v sobotu 29. dubna od 9:45 do
16:00 na Masarykově náměstí a v Domě Štěpánka Netolického. Specialitou letošního půlkulatého ročníku bude
vystoupení tří alphornistů z regionu Lucernského jezera.
Tradičně se můžete těšit na odborné vycházky Nordic Walking s Českou asociací NW či na ochutnávky
švýcarských specialit a otestovat budete moci švýcarská elektrokola. Venkovní výstava fotografií tentokrát
ukáže „To nejlepší ze švýcarské přírody“. Během celé akce budete mít také možnost zúčastnit se soutěže
o hodnotné ceny na stánku Switzerland Tourism .
Přednášky v Domě Štěpánka Netolického:
10:30 – 11:30
Švýcarské sýry vč. ochutnávek – Barbara John
11:45 – 12:15
Na cestě po Wallisu (film)
12:30 – 13:30
Alphorn, představení nástroje, tradice, výroba, hra – Alfonso Llopart
13:45 – 14:15
Na cestě po Ženevském jezeře (film)
14:30 – 15:30
To nejlepší ze švýcarské přírody – Alena Koukalová
Rada a Sněm Sdružení lázeňských míst proběhl v Poděbradech
V březnu se uskutečnila další letošní Rada a Sněm Sdružení lázeňských míst ČR. Hostitelským městem byly
„srdeční“ lázně Poděbrady. Na programu jednání bylo mimo jiné ohlédnutí za rokem 2016 v podobě výroční
zprávy za rok 2016 a zhodnocení rozpočtu za uplynulý rok. Hlasovalo se také o rozpočtu na rok letošní.
Novinkou a hlavní aktivitou v letošním roce bude spuštění nové webové aplikace zaměřené na všechna lázeňská
místa v ČR. Sněmu a Rady se zúčastnili zástupci města Třeboň a Městských slatinných lázní Třeboň.

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

