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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 problémy k řešení
V úterý 9. září se v Kulturním a společenském centru Beseda konalo již třetí Fórum Zdravého města Třeboň.
Do Besedy přišlo více jak 70 diskutujících. Z jejich debaty vzešlo 20 problémů města určených k řešení. Ty
nejzásadnější následně určila ověřovací anketa, která byla ukončena 10. října 2014.
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 problémy“. Všechny jsou pak zařazeny do
takzvané ověřovací ankety. Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu, v Turistickém
a informačním centru na Masarykově náměstí, recepci Bertiných lázní, městské knihovně, na poště či na webu
města. V anketě se vyjádřilo 187 lidí.

Na aktuálním lístku bylo možné zaškrtnout maximálně dva okruhy problémů k řešení. Ověřovací anketa
potvrdila 5 problémů:
• zachování lékařské služby první pomoci
• řešení nedostatku veřejných WC včetně jejich značení
• zajištění více letních kapel pro mladé
• zlepšení průchodnosti kruhového objezdu na Táboritské ulici + zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů
• rozšíření kamerového systému (zejména ve Sportovním areálu Hliník, u autobusového nádraží).
Jednotlivým problémům budou přiděleni garanti. Ti se budou tématy v příštím roce zabývat. Výsledky ověřovací
ankety budou též předloženy zastupitelům.
Děkujeme všem, kteří se ankety Fóra Zdravého města Třeboň zúčastnili!

Stezka kolem Zlaté stoky u Bertiných lázní
Na konci října byla zahájena úprava stezky pro pěší a cyklisty podél Zlaté stoky u Bertiných lázní. Stezka bude
před hradební zdí rozšířena na šířku dva metry, tvarově upravena u stávajícího mostku a její povrch bude
opraven. Rozšíření stezky bude provedeno dlažebními kostkami. Nově bude označena vodorovným značením pro
stávající způsob používání, tedy pro chodce a cyklisty. Úprava potrvá do poloviny listopadu. Během akce nelze
tuto stezku používat a cyklisté musí Bertiny lázně objet po cyklostezce za Bertinými lázněmi. Záměr těchto
stavebních úprav navazuje na rekonstrukci květinových záhonů a zeleně, která bude zakončena v příštím roce
dosadbou nových trvalek.

Setkání jihočeských Zdravých měst proběhlo v Prachaticích (text: Hana Rabenhauptová – Prachatice)
Pracovní skupina pro MA 21, místní agendu Zdravého města Prachatice a zástupci Zdravých měst a MAS se
sešli na neoficiálním jednání začátkem října na prachatické radnici. Hosty, MAS Zahrada Jižních Čech, Lhenice,
Třeboň, Tábor i členy přijal místostarosta města Robert Zemana a koordinátorka Zdravého města Marie
Peřinková.
Na úvod byla všem přítomným představena Cena Makropulos, Cena ministra zdravotnictví za dlouhodobou
a soustavnou péči o seniory, kterou město Prachatice získalo letos 1. října.
Diskuze, ve které vystoupili všichni přítomní, se týkala výměny zkušeností příkladů dobré praxe. Starostka ze
Lhenic Marie Kabátová hovořila o česko-švýcarské spolupráci, grantech z MAS, školství, projektu Gratis –
seniorských dobrovolnících.
Michala Svitáková z Tábora sdělila své dojmy z právě proběhlého fóra, kulatých stolů, informovala o naučné
stezce i prováděné osvětě. Alena Zárubová z Třeboně nešetřila chválou na vystupující z Prachatic, kteří se
podíleli na zajištění kulturního programu Jihočeského festivalu zdraví. Poté se zaměřila na cykloturistiku
v Třeboni a problémy s ní spojené.
Proběhlo další jednání pracovních skupin komunitního plánování
V úterý 30.09. proběhlo další jednání členů pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb pro ORP
Třeboň. Na programu jednání bylo vyhodnocení ankety pro veřejnost, která probíhala v létě, doplnění SWOT
analýzy sociální oblasti na Třeboňsku a vytipování hlavních témat, kterými se pracovní skupiny budou dále
zabývat.

Na náměstí se představily „neziskovky“
V sobotu 18.10. proběhl již pátý ročník Veletrhu neziskových organizací. Akci pořádá Třeboňská rozvojová o.p.s
a Jihočeská hospodářská komora. Zdravé město Třeboň hradí část výdajů s akcí spojených. Veletrh zahájila
starostka města Terezie Jenisová. Celkem se představilo dvanáct neziskových organizací, například Charita,
Ledax či Hafík. Organizace si na svoji činnost musejí „přivydělávat“ různými způsoby. K nim patří
i výroba nejrůznějších rukodělných produktů, které byly na veletrhu hojně ke koupi. Kulturní program obstarala
taneční skupina Lentilky a vokální skupina „7krásky“ složená ze studentek třeboňského Gymnázia.
Benefiční koncert pro hospic
V úterý 4. listopadu se v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě v Českých Budějovicích konal benefiční
koncert pro Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. Poslechnout jste si mohli Moravské dvojzpěvy Antonína
Dvořáka.
Domov seniorů dostal nový rotoped
Zdravé město Třeboň přispělo na nákup rotopedu do Domova seniorů. Klienti domova seniorů se každoročně
účastní celorepublikové kampaně „Rotopedtours“, jejímž cílem je zvyšování pohybové aktivity seniorů, jejich
sociální aktivizace a zvýšení sebejistoty, jakož i obecná podpora jejich zdraví. Dosud senioři využívali k této
aktivitě starý rotoped, který je svou anatomií určen především pro profesionální sportovce. Smyslem pořízení
rotopedu je zachování kontinuity pohybových aktivit třeboňských seniorů a podpora jejich zdravotní kondice.
Rotoped bude možno po domluvě s vedoucí domova seniorů využívat i pro potřeby seniorů, kteří nejsou klienti
domova.

Prevence kriminality u dětí pokračuje
Prevenci kriminality u dětí se město Třeboň věnuje i po skončení projektu, který byl financován ze státního
rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR. V říjnu proběhlo setkání s rodiči vybraných
dětí. Realizátor projektu, zástupce o. s. Pyramidas a zároveň ředitel Pedagogicko-psychologické poradny
v Českých Budějovicích Mgr. Pavel Vácha je seznámil se změnami v legislativě z oblasti primární prevence
rizikového chování. Pavel Vácha se pak věnoval zájemcům z řad rodičů individuálně a poradil, jak řešit
konkrétní rizikové problémy u dětí. V následujícím měsíci proběhne setkání s dětmi, které projekt v loňském
roce absolvovaly.

Město má nové kolostavy
Na Masarykově náměstí mohou cyklisté využít nové kolostavy. Výměna kolostavů je jedním z počinů pracovní
Cykloskupiny, která při městském úřadě funguje od loňského roku. Hlavním smyslem činnosti Cykloskupiny je
získávat informace o cyklistické dopravě ve městě, rozvíjet další možnosti v této oblasti, včetně služeb pro
turisty. Pracovní skupina se též zabývá návazností stávajících cyklotras do okolních regionů včetně příhraničí
Rakouska, bezpečným pohybem cyklistů ve městě a právě i obnovou a výměnou vysloužilých kolostavů.
Kolostavy byly vybrány s ohledem na funkčnost, kapacitu, oboustrannost parkování, praktičnost a trvanlivost
materiálu. Velkou roli hrála i vhodnost designu vzhledem k historickému prostředí. Nové kolostavy najdou
cyklisté na Masarykově náměstí u obchodního domu Bílý Beránek. Reakce cyklistů budou impulsem pro další
pokračování v těchto aktivitách.

Nové cyklostrasy Třeboňska právě vycházejí
Celkem tři nové cyklomapy připravilo město Třeboň pro příznivce cyklistiky. První mapa nabízí vyluštění
tajenky, druhá vypráví pověsti z časů Rožmberků a třetí vás pobaví kriminální zápletkou. Všechny cyklostrasy
naleznete ve formě trhacích map v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí. Mapy vznikly za
finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu „Produkty a služby v cestovním ruchu“.
Mapky jsou k dispozici zdarma.
Osvětové akce pro děti
V listopadu proběhnou dvě vzdělávací osvětové akce pro žáky čtvrtých tříd Základní školy Na Sadech na téma
udržitelný rozvoj. Význam a důležitost ochrany fauny a flóry ve vztahu k udržitelnému rozvoji životního
prostředí žákům představí lektoři Českého nadačního fondu pro vydru. Dopoledne žáci stráví na záchranné
stanici a budou si s lektory povídat o ochraně zvířat. Odpoledne se seznámí s důležitostí ochrany stromů
a jejich významem pro život na planetě Zemi. Náklady na tyto osvětové akce hradí Zdravé město Třeboň.
Tato aktivita je prvním počinem v rámci širší spolupráce Zdravého města Třeboň a Základní školy Na Sadech.

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

