ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

XII/ 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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Ověřující anketa potvrdila priority k řešení
V úterý 3. listopadu se v Kulturním a společenském sále Beseda konalo již čtvrté Fórum Zdravého města
Třeboň. Do Besedy přišlo téměř 100 diskutujících, což je doposud nejvíce v historii konání Fóra Zdravého
města. Od přítomných občanů města vzešlo 20 priorit města určených k řešení. Ty nejzásadnější následně
určila ověřovací anketa, která byla ukončena 20. listopadu 2015.
Fórum je jedním z nástrojů, kterým Zdravá města zapojují obyvatele do veřejného dění. Nabízí deset
tematických okruhů života ve městě, v nichž jsou určovány „top priority“. Všechny jsou pak zařazeny do
takzvané ověřovací ankety.
Na anketním lístku bylo možné zaškrtnout maximálně dva priority k řešení. Lístky byly dostupné na těchto
místech: podatelna městského úřadu, městská knihovna, pošta a turistické a informační centrum. Elektronickou
verzi mohli hlasující využít na webových stránkách městského úřadu.
V anketě bylo shromážděno celkem 231 lístků (6 z nich bylo neplatných).
Všem, kteří se ankety zúčastnili, děkujeme.

A tady jsou výsledky
Ověřovací anketa potvrdila 5 priorit, kterým byli přiřazeni tito garanti:
•
•
•
•
•

zřízení nové polikliniky – Mgr. Terezie Jenisová, Bc. Eva Dytrichová
zajistit vznik sociálních služeb pro handicapované (např. soc.-terapeutické dílny) – Bc. Eva
Dytrichová, Mgr. Alena Veselá
vybudovat novou zastřešenou ledovou plochu – Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna
zřízení senior taxi – Ing. Josef Pindroch, Ing. Pavel Zajíček
realizovat cyklostezku na Rožmberk podél Zlaté stoky od bývalých jatek (INLINE kvalita) – Zdeněk
Mráz, Ing. Pavel Hajna

Garanty schválila Rada města na svém jednání dne 02.12. V příštím roce by se těmito prioritami mělo město
zabývat. Fórum však přineslo řadu dalších námětů, které jsou minimálně k zamyšlení a i na nich se bude město
snažit průběžně zapracovat.
Vždy s ročním odstupem je pak zpracována zpráva o tom, jak bylo v daném roce naloženo s ověřenými
prioritami. Ani letošek nebyl výjimkou. Na dalších listech Zpravodaje můžete zjistit, jak bylo v letošním roce
pracováno s prioritami z Fóra roku 2014.
Zachování lékařské služby první pomoci – Garanti Bc. Eva Dytrichová a Denisa Nováková
V případě řešení tohoto problému bylo stěžejní zajistit finanční příspěvky nejen pro rok 2015, ale i do dalších let.
Na žádosti lékařských pohotovostí zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Jihočeského kraje na zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji.
Dalším přispěním jsou dotace od obcí ORP Třeboň, které zasílají finanční hotovost ve výši 12,- Kč za obyvatele.
Město Třeboň dále kromě toho poskytuje dotaci na pokrytí výdajů LSPP, spojených s nájmem ordinace na
Palackého náměstí 106.

Nedostatek lékařů trápil lékařskou pohotovost Třeboň v roce 2015 nejvíce. Pro vyřešení tohoto problému
nechala LSPP Třeboň o.p.s. opakovaně vytisknout inzerát „Hledáme do služeb lékaře/ku“ u společnosti Mafra
a.s. pro týdeník 5plus2.
V současné době je LSPP Třeboň do služeb plně obsazena.
Řešit nedostatek veřejných WC včetně jejich značení – Garanti Vladimír Janíček a Ing. Pavel Hajna
V současné době provozují Technické služby Třeboň, s.r.o. dvoje toalety. Jedny se nacházejí v Komenského
sadech. Zde byla v letní sezóně zvýšena frekvence úklidu a dohledu. Provoz WC je bez obsluhy pouze
s dohledem. Vstup je zdarma.
Druhé toalety, které se nacházejí v ulici Svobody, slouží především pro návštěvníky hřbitova, provoz těchto
toalet je také bez obsluhy pouze s dohledem. Vstup je rovněž zdarma.
Dále Technické služby zajištují zápůjčky mobilních toalet na objednávku a pro kulturní akce.
Na rok 2016 je plánováno umístění mobilních toalet na parkoviště v Novohradské ulici.
Jako další možnost, kde najít veřejné toalety je například v budově Městského úřadu Třeboň na Palackého
náměstí.
Problém s poskytováním těchto služeb je v neustálém ničení tohoto majetku.
Nejlepším řešením by bylo mít tato zařízení pod stálým dohledem obsluhy. Z toho však vzniká zcela jiná
potřeba financí na provoz (nárůst mzdového fondu cca o 1 mil/rok).

Zajistit více letních kapel pro mladé – Garant MgA. Josef Žajdlík, zpracovala Mgr. Michaela Kajerová
V roce 2015 uspořádal Odbor kultury a cestovního ruchu pro mladé v létě 2015 dvě rozsahem náročné akce Třeboňský rynek a Koncerty pro mladé TrebON jako součást programu Rybářské Třeboně. Dále město
podpořilo pořádání hudebního festivalu Malý Mordechaj.
Třeboňský rynek se velice osvědčil již v sezóně roku 2014, proto se OKCR rozhodlo pokračovat druhým
ročníkem. Nově byly do rozpočtu OKCR zahrnuty koncerty pro mladé TrebON, aby přispěly k naplnění
závěrů Fóra Zdravého města – zajistit více letních kapel pro mladé. Svou aktivitou přispěl na tomto poli i Jan
Lukavský s novinkou roku 2015 - festivalem Malý Mordechaj.
Všech tří koncertů dohromady se zúčastnilo zhruba 350 platících návštěvníků a z kladných ohlasů usuzujeme,
že všichni návštěvníci byli s akcí spokojeni. Akce proběhly bez problémů a podle plánu.
Rozšířit kamerový systém (zejm. nový sportovní areál, autobusové nádraží) – Garant Vladimír Školka
Sportovní areál je v současné době monitorován pomocí kamerového systému provozovatelem areálu.
V Jiráskové ulici u autobusového nádraží byl v červnu 2015 vybudován nový kamerový bod, jenž je součástí
Městského kamerového a monitorovacího systému. Vybudování nového kamerového bodu bylo financováno
z prostředků Města Třeboně. Prostor je v současné době monitorován Městskou policií v nepřetržitém
provozu. Oba požadavky jsou tedy splněny.

Zlepšit průchodnost kruhového objezdu na Táboritské ulici + zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů –
Garanti Bc. Aleš Kolář a Ing. Pavel Hajna
Kruhový objezd na silnici I/34 je velmi frekventovanou křižovatku, kterou denně projíždějí stovky osobních či
nákladních vozidel a zároveň je užíván velkým množstvím chodců či cyklistů. Je zřejmé, že při střetu motorové
a osobní dopravy (vozidel a chodců) v tomto prostoru dochází ke zhušťování provozu a kolonám vozidel jak ve
směru od Českých Budějovic tak i ve směru od Jindřichova Hradce. Všechny přechody pro chodce v této
křižovatce, ať už ve vztahu k technickému provedení či jejich umístění jsou v souladu se všemi předpisy a ČSN
tak, aby byla zachována bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Jediným možným řešením, kterým by bylo dosaženo optimálního řešení je oddělení těchto dvou doprav (vozidla
a chodci), mimoúrovňovým křížením nadchodem nebo podchodem. Vzhledem k prostorovému uspořádání dané
křižovatky a s ohledem na vlastnické vztahy (vlastníkem silnice I. třídy je stát, respektive ŘSD) není však toto
řešení možné.
K tomuto je nutné ještě uvést, že k zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu pro chodce
a cyklisty v dané lokalitě bylo v loňském roce v ul. Táboritská v úseku od kruhového objezdu k ul. Jiráskova
doplněno svislé dopravní značení, které jasně vymezuje společnou stezku pro chodce a cyklisty. Dále bylo
v této lokalitě doplněno podélné dopravní značení, kterým byl vyhrazen samostatný jízdní pruh pro cyklisty ve
směru od místní části Břilice. Jako další věc, která přispěje k vyřešení této problematiky, byla v loňském roce
projednána studie dopravního řešení v úseku od kruhového objezdu do centra města. Během roku 2016 dojde
k výměně stávající kamenné dlažby vnitřního prstence kruhového objezdu za asfaltový povrch.

Kotlíkové dotace - semináře pro veřejnost
Informační semináře zaměřené na kotlíkové dotace se uskuteční na přelomu listopadu a prosince v Jihočeském kraji. Pro
třeboňské zájemce bude seminář připraven ve čtvrtek 3. prosince v Jindřichově Hradci v KD Střelnice od 16 hodin a v
úterý 15. prosince v Třeboni v KKC Roháč od 16 hodin. Registrace pro semináře nejsou nutné. Více informací také na
webu: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.
Finanční dary pro Hospic a Charitu
Rada města rozhodla o poskytnutí finančního daru Hospicové péči sv. Kleofáše ve výši 20.000,- Kč. Finance by měly
pomoci pokrýt chybějící prostředky na zajištění provozu hospice v roce 2015. Dar ve stejné výši bude poskytnut také
Oblastní charitě Třeboň na zajištění realizace sociální služby Občanská poradna. Dar 3.500,- Kč bude zaslán Centru pro
dětský sluch Tamtam, Raná péče Čechy na zajištění terénní služby pro klienta z Třeboně.
Komunitní plánování sociálních služeb pokračuje
Ve čtvrtek 19.11. se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu po delší době opět sešly pracovní skupiny
komunitního plánování sociálních služeb. Realizátor projektu Jihočeská rozvojová obdržela z Jihočeského kraje dotaci
na udržení projektu i v dalším roce. Na základě toho probíhá v současnosti aktualizace stávajícího Komunitního plánu
sociálních služeb. Aktualizovaný dokument bude postoupen ke schválení Radě města.
V rámci jednání poreferovali jednotliví poskytovatelé o novinkách v jejich službách a nastínili svém záměry do
budoucna. Všichni též shlédli ukázku reportáží Třeboňské lázeňské televize o vybraných sociálních službách. Tyto
reportáže jsou mimo jiné výsledkem navržených aktivit, jejichž smyslem je přiblížit jednotlivé sociální služby širší
veřejnosti.

Komunitní plánování

Osvětová akce pro děti
V na konci listopadu proběhla vzdělávací osvětová akce pro žáky sedmých tříd Základní školy Na Sadech na
téma udržitelný rozvoj. Význam a důležitost ochrany fauny a flóry ve vztahu k udržitelnému rozvoji životního
prostředí žákům představili lektoři Českého nadačního fondu pro vydru. Seminář nesl název „Zvíře v pasti,
můžeme to změnit“ a jeho smyslem bylo naučit děti, jak předejít situacím nebezpečným jako pro člověka, tak
pro zvíře a umět si s nimi poradit, když nastanou.
Náklady na tuto osvětovou akci hradilo Zdravé město Třeboň.
Tato aktivita je dalším počinem v rámci širší spolupráce Zdravého města Třeboň a Základní školy Na Sadech.
Pěstouni získali nové informace
V sobotu 14.11. se na Městském úřadě uskutečnil třetí a poslední blok školení v rámci vzdělávání a zvyšování
dovedností v oblasti pěstounské péče. Díky Vladimíru Fejtovi, který se podílí na zajišťování činností v oblasti
vzdělávání pěstounů se podařilo zajistit přednášku Zdeňka Martínka, uznávaného odborníka v oboru speciální
pedagogiky.
Pěstouni se dozvěděli, proč z někoho vyroste ten, kdo šikanuje a z jiného se stane jeho oběť, jak výchovou
těmto jevům čelit nebo zabránit a jak vychovat děti tak, aby byly připraveny na samostatný život. Přednáška
pana Martínka se setkala s velkým ohlasem. Pěstouni se dozvěděli zajímavé informace a zároveň načerpali
inspiraci a sílu pro plnění jejich náročné role.

Třeboňský Advent
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů a domácích úklidů. Má především svůj duchovní
rozměr, protože kdy jindy by se měla setkat rodina se svými nejbližšími a v klidu vychutnat společné chvilky.
Program Třeboňského Adventu k tomu přímo vybízí a letos opět nabídne zajímavé akce.
Je již tradicí, že Třeboň dostává vánoční strom z partnerského města Schrems v Rakousku. Nejinak tomu bylo
i v letošním roce. Ve čtvrtek 26.11. doputoval do Třeboně v pořadí již třiadvacátý strom ze Schremsu. Jeho
slavnostní rozsvícení se uskutečnilo v sobotu 28.11. a nechyběla při tom ani schremská delegace pod vedením
starosty Karla Harrera. Pozvání přijal i předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, který stejně jako
starostka Třeboně Terezie Jenisová a starosta Schremsu Karel Harrer pronesl krátký proslov, ve kterém popřál
všem přítomným krásný a klidný Advent, příjemné prožití vánočních svátků a všechno dobré v novém roce.
Hlavním lákadlem, především pro ty nejmenší, byl určitě rakouský Nikolaus, od kterého třeboňské děti v
závěru slavnostního rozsvícení dostaly balíčky plné sladkostí a se kterým se měly možnost také vyfotit. Tato
příjemná tradice bezpochyby přispívá k prohlubování a upevňování přátelství mezi oběma městy.
Doba Adventu je z velké části teprve před námi, takže zde nabízíme jen malou ochutnávku toho, co Vás v
Třeboni v tomto čase čeká. Těšit se můžete na řadu koncertů, například Ecce Musica v rámci Zimních
třeboňských nocturen, Chór uralských kozáků, Boni Pueri a další. Nebude chybět tradiční Štědrovečerní večeře
s klienty Domova seniorů a s klienty Oblastní charity Třeboň. Příchod nového roku zpestří novoroční
ohňostroj, jehož předzvěstí bude koncert žesťového kvinteta. Při čekání na ohňostroj Vás jistě zahřeje
novoroční punč pořádaný Oblastní charitou Třeboň. Jeho koupí přispějete na podporu poskytovaných
sociálních služeb třeboňské charity. Náklady spojené s přípravou punče hradí Zdravé město Třeboň.
Více informací o adventní programu např. zde: http://www.itrebon.cz/aktuality/trebonsky-advent_477.html

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí

Vážení čtenáři,
závěrem nám dovolte popřát Vám klidný a duchovně bohatý Advent, radostné a štědré Vánoce a do
nového roku 2015 zdraví a spokojenost. Nezapomeňte, že i v příštím roce se můžete těšit na zprávy ze
Zdravého města Třeboň.
Terezie Jenisová, politik 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

