ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

V/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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Den Země poučil i pobavil
Den Země je jedním z největších celosvětových svátků, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na
původ, víru či národnost. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady
ničení životního prostředí. Slaví se 22. dubna ve více než 175 státech světa. Česká republika není výjimkou
a v Třeboni si již získal velkou tradici.
Zábavný program plný her a poznání si pro děti z prvního stupně základních škol připravili pracovníci
třeboňského městského úřadu a Českého nadačního fondu pro vydru (ČNFV). Tématem letošní kampaně byly
pasti, které lidé zvířatům svým jednání nevědomky vytvářejí. Děti zjistily, jak nebezpečné mohou být pro
zvířata odpadky, rybářské vlasce, jaké lidské stavby jsou pro zvířata ohrožující a mnoho dalších zajímavostí.
U každého stanoviště na děti jako zpestření čekalo zvířátko ze záchranné stanice ČNFV, např. netopýři, užovka,
sova pálená, ježek nebo volavka. Děkujeme všem, kteří přispěli k hladkému průběhu akce.

Foto z akce

Třeboňáci uklízeli Třeboň a okolí
V neděli 17. dubna proběhl v Třeboni již druhý ročník úklidové dobrovolnické akce s názvem Ukliďme Česko,
která vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let´s do it!“ Tento typ úklidových akcí již úspěšně proběhl
ve více než 100 zemích světa za účasti 9 milionů dobrovolníků.
Do úklidu se v Třeboni zapojilo okolo 20 dobrovolníků všech věkových kategorií. Dobrovolníci se rozdělili do
dvou skupinek podle náročnosti uklízecích tras. Na nejkratší trasu podél Stezky zdraví vyrazila početná
skupinka především dětí a rodičů, na hráze rybníka Svět, Opatovického a podél Zlaté stoky od Opatovického
mlýna do centra vyrazili ti zdatnější. Dohromady dobrovolníci sesbírali 11 pytlů odpadu . Potěšující je zjištění,
že oproti loňskému roku odpadků výrazně ubylo, což bylo znát i na počtu naplněných pytlů.
Všem zúčastněným patří veliké poděkování a příští rok opět na viděnou!

Beseda se sportovci děti zaujala
Zdravé město Třeboň přichystalo pro žáky druhého stupně Základní školy Na Sadech zajímavou besedu
s třeboňskými sportovci. Své sportovní zážitky dětem předali bývalý házenkář a sportovec tělem i duší pan
Josef Neužil a dvojnásobný držitel bronzové olympijské medaile ve veslování pan Václav Vochoska. Děti se
dozvěděly mnohé zajímavosti ze sportovního života obou pánů, měly možnost jim položit otázky a samozřejmě
se také podívat na pravé olympijské medaile.

Starostka města uspěla v soutěži Nadějná politička (text: Jitka Bednářová, upraveno, kráceno)
V pražském divadle Kampa se ve čtvrtek 7. dubna konalo slavnostní vyhlášení 3. ročníku soutěže „Nadějná
politička“. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Politika pro ženy, ženy pro politiku“ a pořádá ji Fórum 50%
usilující o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.
V letošním ročníku vybírala porota z celkem 62 přihlášených žen. Porotu při hodnocení zajímala politická práce
jednotlivých adeptek , jejich ambice a jejich schopnost je prosadit, o co se zasazují, jaké mají politické hodnoty
a vzory i přístup k otázce rovných příležitostí žen a mužů.
Mezi desítkami političek z celé České republiky uspěla starostka Třeboně Terezie Jenisová, která obsadila
krásné druhé místo. Na třetí pozici skončila Tatiana Konrádová (Strana zelených), radní Prahy 5 a vítězkou se
stala Věra Palkovská (nezávislá), starostka města Třince.

Férová snídaně NaZemi v Třeboni
V sobotu 14. května se v Třeboni uskuteční piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních
pěstitelů – Férová snídaně NaZemi. Proběhne od 10:00 hod. v zámeckém parku (v případě deště v Domě
přírody Třeboňska). Město Třeboň se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby
vyjádřily svůj zájem o pěstitele, jejichž plodiny se dostávají na náš stůl.
Akce se koná v Česku již pošesté, a to vždy na Světový den pro fairtrade, který se slaví každoročně druhou
květnovou sobotu. V Třeboni se letos připojujeme poprvé při akci Jarní budíček s Mildou Dubulínkem.
Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami přinesou lokální a fairtradové dobroty. Například kakao od
pěstitelů z Ghany, kávu z Guatemaly nebo čaj z indických čajových zahrad – vše s certifikační známkou
Fairtrade. K tomu si do košíku přibalí třeba vajíčka od místního chovatele, vlastnoručně upečený chleba z bio
mouky či domácí marmeládu. Společným piknikem na veřejném místě pak vyjádří podporu produktům, při
jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce.
Podrobné informace k letošní snídani jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách
www.ferovasnidane.cz. Všichni jste srdečně zváni.
Férová snídaně je první vlaštovkou podpory fairtradu ze strany města. Do budoucna se bude snažit, aby
fairtradové produkty našly cestu i k Třeboňákům na stůl.

Valná hromada Národní sítě Zdravých měst
Valné hromadě Zdravých měst ČR, která se uskutečnila dne 19. dubna 2016 na Magistrátu hlavního města
Prahy, předcházelo inspirativní diskusní setkání. Uspořádala je Národní síť Zdravých měst ve spolupráci
s Fakultou architektury ČVUT, Centrem kvality bydlení a za účasti České komory architektů. Setkání, které
neslo název „Kvalitní bydlení ve městech“, se zúčastnilo téměř 80 zájemců o toto aktuální téma
Se zajímavými příspěvky vystoupili David Tichý z Fakulty architektury ČVUT, který představil koncepci
moderního bydlení pro seniory, Filip Tittl s uskutečněným projektem „Sídliště, jak dál?“ a Milan Svoboda
z České komory architektů s tématem příkladů využití architektonických soutěží při zadávání veřejných
zakázek měst.
Diskusní setkání se setkalo s velmi kladným ohlasem a ukázalo, že tato témata jsou velmi aktuální, potřebná
a využitelná nejen ve Zdravých městech. Plynule na něj navázala Valná hromada Národní sítě Zdravých měst
ČR. Mezi důležitými body bylo představení nových členů asociace – městských částí Praha 12 a Praha 8, měst
Havlíčkův Brod, Benešov, Mariánské Lázně, Rokytnice nad Jizerou, Rosice, Sázava, Úštěk, Valašské Klobouky,
Týnec nad Sázavou a obcí Krhová a Vyžlovka. Asociace má tak k dnešnímu dni 130 členů, s regionálním vlivem
na 2105 měst a obcí, ve kterých žije 52 % populace ČR. Valná hromada rovněž projednala veškeré ekonomické
materiály a Výroční zprávu asociace za rok 2015.

Švýcarské jaro a výstava UNESCO opět v Třeboni
Letos se uskuteční již čtvrtý ročník akce s názvem Švýcarské jaro v Třeboni, a to v sobotu 14. května od 9:45
na Masarykově náměstí. Během celé akce budete mít také možnost zúčastnit se soutěže o hodnotné ceny na
stánku Switzerland Tourism – hlavní cenou je okružní výlet pro dvě osoby na nejvyšší železniční stanici
v Evropě na Jungfraujoch – Top of Europe.
Těšit se můžete na bohatý a zajímavý program.
Masarykovo náměstí:
9:45 – zahájení 4. Švýcarského jara v Třeboni
9:45 – 16:00 – stánky se sýry, čokoládou, raclettem, informačními materiály o Švýcarsku, výstava fotografií
z oblasti Jungfrau na náměstí, soutěže pro děti
11:30 a 13:30 – vycházky a lekce Nordic Walking s Českou asociací NW
15:30 – vyhlášení výsledků soutěže a předání cen
Loutkové divadlo:
10:15 – Nordic Walking – přednáška a kurz – Markéta Matuštíková, Česká asociace Nordic Walking
11:00 – Život na salaši – přednáška s promítáním – Doris Windlin, švýcarská malířka žijící v jižních Čechách
12:30 – Blízko nebe – promítání filmu o životě farmářů ve Švýcarsku (45 minut)
13:30 – 10 nejkrásnějších výletů v regionu Jungfrau – přednáška s promítáním - Alena Koukalová, Switzerland
Tourism
14:45 – Na cestě po Bernských Alpách – promítání cestopisného filmu (27 minut)
Součástí Švýcarského jara bude výstava „Poznej světové dědictví UNESCO“, kterou zahájíme v úterý 10.
května v 17:00 v Divadle J. K. Tyla. Výstava jako součást autorského projektu Mileny Blažkové probíhá pod
záštitou České komise pro UNESCO a potrvá do pátku 3. června.

Pozvánka na vernisáž
Jménem Hospicové péče sv. Kleofáše si Vás dovolujeme pozvat na vernisáž výstavy Potkala nás těžká nemoc,
která se uskuteční ve středu 11. května 2016 v 17.00 hodin v Městské knihovně jako součást Týdne pro hospic.
V rámci výstavy je možné besedovat s pracovníky třeboňského hospice – zájemci, nechť se hlásí na tel. čísle:
731 435 187.

Financování hospiců – blýská se na lepší časy?
Jihočeský kraj se staví pozitivně k financování sociální služby
hospicové péče. Je to dobrá zpráva, která zazněla na semináři
o hospicové péči v budově krajského úřadu pod záštitou
náměstkyně hejtmana Ivany Stráské. Na semináři hovořili
přední odborníci na tuto problematiku. Spolu s kolegy
z ostatních hospiců v regionu jej pořádala Hospicová péče
sv. Kleofáše.

Žlutý autobus bude stavět v Třeboni
V listopadu 2014 se starostka města Terezie Jenisová obrátila na vedení společnosti Student Agency se žádostí
o vytvoření nástupního a výstupního místa v Třeboni na trase České Budějovice – Brno. V té době se ještě
požadavek nesetkal s úspěchem, ale nyní už máme pro cestující na této trase lepší zprávu. Po více jak roce se
složitá situace mění a kromě toho, že žluté autobusy budou provozovány pod jinou značkou, majitel přepravní
společnosti chystá rozšíření vnitrostátní linky České Budějovice – Brno (jeden spoj v každém směru) a přidání
nové zastávky – lázeňského města Třeboň. Pokud vše vyjde, jak má, měla by zastávka začít fungovat od 23.
května.
Diakonie Rolnička děkuje občanům Třeboně
Ve čtvrtek 21.dubna potkávali občané Třeboně v ulicích města dobrovolníky ve žlutých tričkách a se
zapečetěnými pokladničkami. Všem, kteří přispěli na dobrou věc, dobrovolníci nabízeli barevnou placku
s originálním obrázkem klientů Rolničky.
Ve všech 11 městech Jihočeského kraje, kde se 15. ročník Rolničkových dní konal, bylo vybráno 189.456 Kč,
z toho krásných 20.249 Kč na území Třeboně. Výtěžek ze sbírky bude použit na vznik nové odlehčovací služby
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kterou Rolnička otevře v lednu 2017 v Táboře.
Děkujeme všem, kteří přispěli.

Prodej výrobků Sociálně terapeutické dílny Motýl
Chcete udělat radost někomu blízkému a navíc ještě přispět na dobrou věc? Pak využijte možnosti zakoupení
výrobků Sociálně terapeutické dílny Motýl. Na výběr je celá řada předmětů, které vyrábí klienti chráněného
bydlení Naplno – mýdla, jarní věnce, polštářky, háčkované a pletené drobnosti apod. V sobotu 16. dubna se
pracovníci dílny zúčastnili prvních letošních trhů na třeboňském náměstí.
Zakoupením výrobků podpoříte Sociálně terapeutickou dílnu Motýl a oceníte snahu jejích klientů.
Zpravodaj slaví 4 roky existence
Již čtyři roky Vám přinášíme aktuální informace o činnostech projektu Zdravé město Třeboň a dalších
zajímavých akcích města.
Budeme se i nadále snažit, aby další čísla zpravodaje byla neméně pestrá a abychom Vám mohli zprostředkovat
všechny zajímavé a důležité okamžiky našeho Zdravého města.
Alena Veselá, koordinátorka Zdravého města

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

