ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ

I+II/2018
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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Novoroční charitativní punč
Vůbec první aktivitou Zdravého města v novém roce 2018 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 při Novoročním
ohňostroji a byl o něj velký zájem. Občané zakoupením nápoje pomohli získat výtěžek ve výši 28.663,- Kč.
Výtěžek bude využit na podporu sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi,
které Oblastní charita Třeboň poskytuje.
Všem, kteří přispěli nákupem dobrého nápoje, děkujeme.

Schvalování dokumentů Zdravého města
Stejně jako tomu bylo v předchozích letech, zastupitelé na svém posledním zasedání v roce 2017 vzali na vědomí
informaci o řešení ověřených problémů z Fóra Zdravého města 2016 a výsledek hlasování v anketě k Fóru
Zdravého města 2017.
Radní města schválili garanty k řešení nových ověřených problémů. Těch bylo v letošním roce stanoveno celkem
osm:
•
rozšířit spektrum odborných lékařů – T. Jenisová, D. Čermáková
•
zřídit sportovně relaxační zónu u internátu – J. Pindroch, P. Hajna
•
řešit problematiku cyklistů – V. Školka, P. Zajíček
•
zajistit možnosti studentských slev (kino, divadlo, apod.) – A. Seberová, M. Kajerová
•
více podporovat mladé rodiny s postiženými dětmi – D. Čermáková, G. Marešová
•
vybudovat více veřejných WC – Z. Mráz, P. Hajna
•
rozšířit kamerový systém – V. Školka, K. Zwicker
•
vybudování tras pro in-line bruslení – P. Hajna, B. Jirák
Mimo to radní schválili tři nejdůležitější dokumenty projektu Zdravé město Třeboň. Jedná se o Plán zdraví
a kvality života na rok 2018, Plán zlepšování na rok 2018 a hodnotící Zprávu o činnosti a aktivitách Zdravého
města Třeboň a MA21 za rok 2017.
Všechny tyto dokumenty jsou dostupné také na webu města ve složce „Zdravé město“.

Tyto dokumenty a jejich schválení jsou nutné pro obhajobu kategorie „C“.

Kritéria MA 21 jsou členěna do čtyř základních kategorií od „A“ (nejvyšší) po „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 2017 v oblasti podpory zdraví podařilo, a právem tak náleží k obcím s pokročilou agendou.
Zdravé město Třeboň opět členství v kategorii „C“ obhájilo.
Pocitová mapa Třeboně
Již podruhé během Fóra Zdravého města v říjnu 2017 vznikla pocitová mapa Třeboně. Ta první vznikla v roce 2015.
Pocitové mapy jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí a který v českém prostředí zatím využívá jen hrstka
měst. Mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace ve srozumitelné a široce akceptovatelné formě.
Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokalitu, ve které bydlí. Mapy též
pomohou městu identifikovat problémová místa a navrhnout možnosti dalšího rozvoje města.
Pocitová mapa města vzniká jednoduchým způsobem. Návštěvníci Fóra Zdravého města měli k dispozici jako podklad
mapu města Třeboně a pomocí barevných špendlíků přímo do mapy označovali místa s „určitým pocitem“. K dispozici
bylo 6 různých barev, přičemž každá barva značila konkrétní situaci, tedy špatný či dobrý pocit.
Barvy reprezentovaly tyto „pocity“:
příjemné prostředí (zeleň, architektura, vybavení),
tady to nežije,
dopravní nebezpečí (auto, kolo, chůze),
zanedbané prostředí (zeleň, architektura, vybavení),
tady jsem rád/tady trávím volný čas,
nebezpečí kriminality.

Účastníci využívali při práci tyto barevné špendlíky a tím označili v mapě vždy bod, ke kterému byl přiřazen
určitý pocit.
Mapu pro město zdarma zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci.

Z výsledků jsou patné následující závěry:
největší dopravní nebezpečí je vnímáno po celé hlavní trase centrem města, tj. počínaje ulicí Táboritská až
směrem Na Kopeček, dále je jako velmi nebezpečný vnímán přechod pro chodce přes silnici I/34 ulicí
Daskabát,
největší nebezpečí kriminality lidé vnímají v okolí vlakového nádraží,
termín „tady to nežije“ byl zaznamenán zejména v blízkosti středních škol a v městské části Na Kopečku,
naopak jako místo s příjemným prostředím byla lokalizována oblast Lázní Aurora, zámecký park a pláž
rybníka Svět,
jakou zanedbanou oblast přítomní označovali nejčastěji oblast vlakového nádraží a přilehlého okolí.

Komise Zdravého města v novém složení
Na konci loňského roku došlo ve složení komise Zdravého města pro místní Agendu 21 ke změně. Pro
dosavadní koordinátorku Alenku Veselou začala jiná životní etapa v podobě mateřské dovolené a na její místo
byla vybrána a radou města jmenována Petra Mejdrechová.
Tímto bych jménem celé komise ráda Alence poděkovala za její práci, ochotu a obětavost a popřála jí mnoho
štěstí a radosti v osobním životě.

Mapa Bezbariérová Třeboň
Zdravé město Třeboň podpořilo aktualizaci mapy „Bezbariérová Třeboň“. První vydání této důležité mapky
vzniklo v roce 2012. Za tuto dobu se mnohé změnilo a proto bylo nutné celý terén zmapovat a mapu
aktualizovat. Na počátku roku 2017 byli osloveni s žádostí o spolupráci handicapovaní občané města Třeboně,
aby pomohli zmapovat a vytipovat vhodná, ale také problematická či nedostupná místa v terénu.
Všechny tyto poznatky byly zpracovány a následně zaneseny do mapy „Bezbariérová Třeboň“. Na konci roku
2017 byl předán poklad pro tisk do tiskárny RAIN tiskárna s.r.o., Otín. Celkem bude vytištěno téměř 12.000
výtisků.
Tímto bychom rádi ještě jednou poděkovali za spolupráci celé pracovní skupině Bezbariérová Třeboň.

Litevský den v Třeboni
(text: Martina Vrchotová – upraveno)

Na základě spolupráce města Třeboně s litevským velvyslanectvím v Praze a litevským městem Utena se
v Třeboni dne 18.01.2018 uskutečnil LITEVSKÝ DEN.
Hlavním bodem programu bylo promítání filmu Výletnice. V dopoledních hodinách film navšívili žáci
základních škol a gymnázia, ve večerních hodinách byl film promítán pro širokou veřejnost. Návštěvníci po
skončení filmu mohli diskutovat s litevským velvyslancem panem Edvilasem Raudonikisem. Dále bylo možné
ochutnat litevská vína a tradiční občerstvení.
Mimo to byla ve foyer Divadla J.K.Tyla k vidění výstava mapující více jak dvacetiletou spolupráci třeboňské
základní školy Na Sadech s litevskou školou Utenos Krašuonos progimnazija.

Třístupňové bydlení pro seniory
V červenci 2017 byla podepsána smlouva o spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích týkající
se vybudování tzv. „Třístupňového bydlení pro seniory“. Zástupci vedení města, paní starostka Terezie Jenisová
a pan místostarosta Josef Pindroch, díky této smlouvě zajistili, že město Třeboň bude mít projekt „šitý na
míru“. Došlo k navázání jedinečné spolupráce s odborníky ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, kteří jsou připraveni přenést své know-how do reálné praxe.
Na listopadovém jednání zastupitelstva města byl schválen záměr a vypracování projektové dokumentace
a studie proveditelnosti na akci „Třístupňové bydlení pro seniory“ v letech 2018-2020. Místo pro vybudování
tohoto komplexu je v lokalitě pod hrází rybníka Svět v areálu bývalých technických služeb. Je to ideální poloha
vzhledem k blízkosti centra města, okolní přírody i městských lázní.
Jedná se o velmi náročný projekt, kde bude využito know-how odborníků z ZSF JČU a právě proto se očekává
delší doba zpracování příprav tohoto projektu. To je důvod, proč zatím nebyly v rozpočtu města alokovány
finance na realizaci projektu. Náklady na výstavbu celého komplexu není možné v tuto chvíli predikovat.
Na základě medializace podpisu smlouvy o spolupráci s městem Třeboň se na Jihočeskou univerzitu následně
obrátila řada českých i zahraničních měst s žádostí o stejný druh spolupráce. Vzhledem k náročnosti projektu
a k omezeným odborným kapacitám nemohla Jihočeská univerzita všem zájemcům vyhovět. Díky tomu
vznikne v Třeboni unikátní komplex.

Budoucnost hospicové péče v Senátu
(text: Jitka Bednářová – upraveno)

Místopředseda Senátu Jiří Šesták dne 11.ledna 2018 uspořádal diskusi u kulatého stolu na téma „Legislativní
změny na podporu hospicové a paliativní péče“. Do diskuse se zapojili pozvaní hosté z řad poskytovatelů
hospicové péče, domácí péče, politiků, zástupců ministerstva zdravotnictví, pojišťovny, charity, apod.
Za zástupce samosprávy byla pozvána starostka města Třeboně Mgr. Terezie Jenisová. Spolupráce
s Hospicovou péčí sv. Kleofáše, jejíž ředitelka Petra Brychtová byla též mezi diskutujícími, je totiž v případě
Třeboně nadstandardní. Terezie Jenisová představila různé formy, kterými město hospic podporuje. Petra
Brychtová ve svých zkušenostech zohledňuje posun ve vnímání hospicové péče. Přesto uvedla, že stěžejní je
finanční zajištění chodu této služby na další rok.
Během debaty se ukázalo, že poněkud jiná témata k řešení mají poskytovatelé domácí péče, mobilní hospicové či
paliativní péče. Potřeba jednotného postupu a především přístupu k paliativní péči na úrovni státu, zazněla
v diskusi několikrát.
Senátor Jiří Šesták shrnul lednové setkání u kulatého stolu jako důležitý příspěvek Senátu na cestě za větší
podporou hospicové a paliativní péče ze strany státu. Hlavním cílem setkání bylo sjednotit částečně rozdílné
pohledy různých poskytovatelů této péče.

Přednáška v Rodinném centru Kapřík
Dne 25.01.2018 proběhla v Rodinném centu Kapřík přednáška s názvem „První pomoc“. Přednáška se konala
ve spolupráci s Lékařskou službou první pomoci v Třeboni.
Všechny pravidelné i nepravidelné akce jsou zveřejňovány na webu města www.mesto-trebon.cz/kaprik

Tříkrálová sbírka
Tradičně, jako každý rok, se v našem městě konala Tříkrálová sbírka. Milí koledníčci, převlečení za krále
Kašpara, Melichara a Baltazara obešli v několika skupinkách celé město a celkem na dobrou věc od lidí vybrali
do kasiček částku 204.294,- Kč.
Podíl z vybrané částky (65%) byl předán Oblastní charitě Třeboň a bude využit na podporu realizace
poskytovaných sociálních služeb určených pro seniory, chronicky nemocné, osoby se zdravotním postižením
a osoby v sociální nouzi. Zbývající část (35%) je určena na Charitu ČR.

Florbalový turnaj
Ve dnech 13.-14.ledna 2018 se v třeboňské sportovní hale konal finálový florbalový turnaj krajských
reprezentací dorostenců. Představilo se zde 8 krajů (Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Karlovarský,
Královéhradecký, Liberecký a kraj Praha). Vítězem turnaje se stal kraj Praha, který ve finálovém utkání
porazil Ústecký kraj.
Turnaj pořádali florbalisté z třeboňského klubu „FK Santos Třeboň“ a odehrál se pod záštitou starostky města
Třeboně Mgr. Terezie Jenisové. Vítězi předal trofej místostarosta města Třeboně pan Zdeněk Mráz.

Rada Sdružení lázeňských míst ČR
Ve dnech 25. – 26. ledna 2018 zasedala Rada Sdružení lázeňských míst ČR, kde je paní starostka Terezie
Jenisová členkou. Hostitelským městem se v letošním roce stala Třeboň.
Na programu bylo mj. zhodnocení činnosti sdružení v předchozím roce a projednání harmonogramu aktivit
v roce 2018. Po pracovním jednání byly pro radní připraveny prohlídky Domu Štěpánka Netolického, Divadla
J. K. Tyla, dále pak degustace produktů z Galerie a čokolatérie Třeboň v marcipánu a v neposlední řadě také
prohlídka obou lázeňských domů, kde si mohli přítomní vyzkoušet nově zavedenou proceduru
peloidokinezioterapii.
Všichni přítomní odjížděli z Třeboně nadšeni. Zhodnocení bylo takové, že Třeboň má ve všech oblastech svým
obyvatelům i hostům co nabídnout.

Meziresortní skupina pro zápis na seznam UNESCO
Dne 1.2.2018 se paní starostka Terezie Jenisová s panem tajemníkem Alešem Valdrem sešli s „novými“
ministry kultury a zemědělství. Důvodem setkání bylo seznámení ministrů v demisi s aktuální situací týkající
se možného vytvoření Krajinné památkové zóny Třeboňská rybniční krajina a nominace Třeboňského
rybníkářského dědictví na seznam památek UNESCO.
Na posledním jednání o této problematice, které svolalo Ministerstvo kultury v říjnu 2017 do Třeboně, bylo
domluveno vytvoření meziresortní skupiny, jejímž cílem bude snaha hledat kompromisní podobu předmětu
nominace na zápis na seznam UNESCO.
Ministr kultury i ministr zemědělství byli již dříve o problematice „Třeboňské rybniční krajiny“ informováni.
Současně oba vyjádřili podporu ve vytvoření zmíněné meziresortní skupiny, aby došlo v celé záležitosti
k posunu.

Valná hromada Turistické oblasti Třeboňsko
V úterý 30.01.2018 se na Městském úřadě v Třeboni konalo jednání valné hromady spolku Turistická oblast
Třeboňsko, z.s. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku Turistická oblast Třeboňsko a je oprávněna
rozhodovat o všech zásadních záležitostech, které se spolku týkají.
Na prvním letošním zasedání se projednával zejména návrh rozpočtu na rok 2018, který předkládala
produktová manažerka Ing. Monika Havlová. Jednání valné hromady se zúčastnili také, jako partner spolku,
zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu. Všichni přítomní měli možnost si návrh rozpočtu prostudovat
před konáním schůze. Návrh rozpočtu byl po zapracování drobných připomínek přijat.
Valná hromada má celkem 7 členů a je složena ze tří zástupců dobrovolných svazků obcí, města Třeboně a ze tří
podnikatelských subjektů.

Semínkovna v Třeboni
Městská knihovna Třeboň ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem dne 08.03.2018 od 16:00 hod.
slavnostně otevře Semínkovnu v Třeboni. Součástí slavnostního zahájení a otevření Semínkovny v městské
knihovně bude také přednáška Jitky Machové o semínkaření.
Semínkovny vznikly od roku 2015 jako podpora semenaření a přírodního zahradničení (bez hnojiv a postřiků)
pro širokou veřejnost. Jedná se o proces svobodného bezplatného sdílení osiva mezi zahradníky. Tedy stejně
jako se v knihovně půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo ke sdílení. A tak jako se přečtená kniha do knihovny
opět vrátí, tak i při sklizni by se mělo myslet na sdílení sklizených semínek.

KONTAKTY:
•
•

politik Zdravého města Třeboň Mgr. Terezie Jenisová, terezie.jenisova@mesto-trebon.cz
koordinátor projektu Zdravé město Třeboň Ing. Petra Mejdrechová, petra.mejdrechova@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

