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I/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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
V Třeboni třídíme na jedničku
V Třeboni se tradičně daří třídit odpady. Letos město dokonce stanulo na stupínku nejvyšším v prestižní
soutěži obcí – Jihočeši třídí odpady. Soutěž vyhlašuje obalová společnost EKOKOM společně s Jihočeským
krajem. Cílem je zjistit a ocenit ty oblasti Jihočeského kraje, které se aktivněji zapojují do třídění odpadů
a dosahují ve třídění lepších výsledků.
Město Třeboň zvítězilo v kategorii Obce s rozšířenou působností. Zde se hodnotí průměrná výtěžnost
separovaného sběru na jednoho obyvatele oblasti obce s rozšířenou působností a aktivní práce s obcemi, ať už
jde o písemnou metodickou pomoc či pořádání seminářů a podobně.
Poděkování patří především občanům, kteří se na úspěchu města značnou měrou podílejí.

Vedoucí Odboru životního prostředí Jaroslav Fliegel (horní řada šestý zleva) přebírá cenu

Dokumenty Zdravého města prošly zastupitelstvem
Zastupitelé na svém loňském předposledním jednání vzali na vědomí informaci o řešení ověřených problémů
z Fóra Zdravého města 2013, o výsledku hlasování v anketě k Fóru 2014 a schválili garanty zodpovědné za
řešení jednotlivých ověřených problémů pro rok 2015. Garanti byli stanovení následovně:
•
zachovat lékařskou službu první pomoci: Bc. Eva Dytrichová, Denisa Nováková
•
řešit nedostatek veřejných WC včetně jejich značení: Ing. Pavel Hajna, Vladimír Janíček
•
zajistit více (letních) kapel pro mladé: MgA. Josef Žajdlík
•
zlepšit průchodnost kruhového objezdu na Táboritské ulici + zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů:
Ing. Pavel Hajna, Bc. Aleš Kolář
•
rozšířit kamerový systém (zejm. nový sportovní areál, autobusové nádraží): Vladimír Školka
Zastupitelé též vzali na vědomí 3 nejdůležitější dokumenty projektu Zdravé město Třeboň. Jedná se o Plán
zdraví a kvality života na rok 2015, Plán zlepšování a hodnotící Zprávu o činnosti a aktivitách Zdravého města
Třeboň a MA21 za rok 2014. Dokumety jsou nutné pro obhajobu kategorie „C“.
Třeboň obhájila kategorii „C“
Zdravé město Třeboň obhájilo své členství v kategorii „C“ v rámci kritérií Místní Agendy 21. Kritéria MA 21
jsou členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv.
„nultá“ kategorie „Zájemci“. Každá z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí
úroveň realizace procesu MA 21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění celé kategorie je naplnění
a zdokumentování všech v ní obsažených kritérií MA 21. Pro splnění kategorie „C“ je nutné například uspořádat
veřejné fórum, realizovat osvětové semináře nebo realizovat kampaně na podporu zdraví. Nejen to, ale mnohem
více se Třeboni v roce 2014 v oblasti podpory zdraví podařilo a právem tak náleží k obcím s pokročilou agendou.

Bertiny lázně zahajují velkou rekonstrukci
Léčebné provozy Bertiných lázní dostanou již brzy úplně nový „kabát“. Od 1. prosince jsou lázně dočasně
uzavřeny. Odstávka provozů bude trvat přibližně do poloviny března 2015. Po dvaceti letech se započalo
s obnovou léčebných provozů tohoto lázeňského domu, která přinese větší pohodlí klientům i zaměstnancům
a v neposlední řadě pomůže zvýšit konkurenceschopnost lázní v rámci lázeňského trhu. Akce se týká slatinných
procedur, vodoléčby, nového výtahu, bazénových šaten a technologického zařízení přípravy slatiny.
Novoroční punč
Vůbec první aktivitou Zdravého města novém roce 2015 byla podpora Oblastní charity Třeboň při prodeji
novoročního punče. Z rozpočtu Zdravého města byly uhrazeny náklady na uvaření punče a veškerý výtěžek
z prodeje pak získala třeboňská charita. Punč se prodával na Nový rok na Masarykově náměstí a byl o něj
opravdu velký zájem. Občané zakoupením nápoje pomohli získat hrubý výtěžek ve výši 19 784 Kč. Výtěžek je
určen na nákup kompenzační pomůcky a na podporu poskytovaných sociálních služeb Oblastní charity Třeboň.
Všem, kteří přispěli nákupem dobrého nápoje, děkujeme.
Senioři si mohou zacvičit i venku
Nové cvičební prvky přibyly v Komenského sadech a u restaurace Top Spin v Třeboni. Jedná se o zařízení určená
pro seniory, jejichž pořízení zajistil Svazek obcí regionu Třeboňsko. Město Třeboň uhradilo členský příspěvek ve
výši 37 185 korun, který je určen právě na zaplacení podílu města v projektu Dovybavení dětských hřišť obcí
regionu Třeboňsko o cvičební prvky pro seniory. Celková dotace na tuto akci činí 86 765 korun. Cvičební prvky
tak přibývají po celém Třeboňsku.

Starostka Třeboně se stala radní Sdružení lázeňských míst ČR
Na neutrální půdě lázeňských míst ČR v Praze v Agentuře CzechTourism se ve čtvrtek 8. ledna 2015 konal
ustavující Sněm Sdružení lázeňských míst ČR, na kterém byli voleni v souladu se stanovami dle zemského
principu 5 + 3 + 1 (Čechy + Morava a Slezsko + předseda) zástupci rady. Sněm sdružení zvolil na následující
čtyřleté období předsedu SLM ČR primátora Karlových Varů Petra Kulhánka. Z českých, moravských a
slezských lázeňských míst je zastoupena Třeboň, Mariánské Lázně, Lázně Libverda, Poděbrady, Lázně
Bělohrad, Karviná, Hodonín, Luhačovice.
(Text a foto: Lucie Říhová)

Charita připravila tradiční Štědrovečerní večeři
Oblastní charita Třeboň již počtrnácté pořádala na Štědrý den štědrovečerní večeři pro osamělé občany,
seniory a sociálně potřebné v prostorách klubu důchodců v DPS. Setkání u slavnostní tabule bylo spojené s
duchovním slovem, tradičním vánočním pokrmem, ovocem, cukrovím s nápoji a také s koledami. Účastníci
obdrželi dárky získané z akce Strom splněných přání. Kapry dostala Charita darem od Rybářství, a.s., ovoce od
Supermarketu Terno a výtečný pokrm pro 30 osob sponzorsky uvařila restaurace Lexa & synové. Další
sponzoři a Tříkrálová sbírka pomohla zajistit zbývající pohoštění. Akce se zúčastnila i starostka města Terezie
Jenisová.
Místostarosta novým cyklopolitikem
Nové volební období obvykle přináší i personální změny na různých postech. Tyto změny se nevyhnuly ani
cyklokomisi, která na městském úřadě funguje již více než rok. Dosud ji vedla na pozici „cyklopolitika“
starostka města Terezie Jenisová. Rada města na svém posledním jednání v loňském roce jmenovala nového
místostarostu Josefa Pindrocha zástupcem ve sdruženích zaměřených na cyklistiku (Cyklostezka Lužnice,
Nadace Jihočeské cyklostezky a Asociace měst pro cyklisty). Po starostce přebírá i pozici „cyklopolitika“ a
vedoucího pracovní skupiny věnující se cyklistice a cyklodopravě.

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

