ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
IX/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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Fórum Zdravého města
V úterý 3. listopadu 2015 se v Kulturním a společenském centru Beseda konalo již čtvrté Fórum Zdravého
města Třeboň. Letošní Fórum zaznamenalo návštěvnický rekord. Účastnilo se jej téměř 100 Třeboňáků.
Ze společné diskuse vzešla desítka hlavních problémů města určených k řešení. Po úvodní prezentaci starostky
města Terezie Jenisové, která přítomné informovala o pokroku v řešení vytipovaných problémů z loňského
fóra, si slovo převzala zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR paní Dana Diváková. Seznámila občany
s průběhem akce a vysvětlila jim systém volby deseti nejvýznamnějších priorit města.
U deseti stolů reprezentujících různá témata života ve městě se mohl každý vyjádřit k jakékoliv záležitosti,
která je z jeho pohledu problematická a zaslouží si pozornost.
Po skupinových debatách a prezentaci priorit garanty jednotlivých oblastí se přikročilo k hlasování.
Třeboňáci navrhují pracovat na těchto „problémech“:

TOP 10 (podle účastníků besedy)
Postavit v Třeboni kompostárnu
Zřízení senior taxi
Zajistit vznik sociálních služeb pro handicapované (např. sociálně terapeutické dílny)
Zřídit novou polikliniku
Zajistit v Třeboni pedagogicko-psychologické poradenství
Zajisti více akcí ve všední dny pro studenty
Realizovat kavárnu pro mladé
Realizovat cyklostezku na Rožmberk podél Zlaté stoky od bývalých jatek (INLINE kvalita)
Revitalizovat sportovní halu (včetně rozšíření o nové sportovní aktivity)
Vybudovat novou zastřešenou ledovou plochu
Další problémy, o kterých se hlasovalo:
Zajistit aktuálnost a srozumitelnost informací na webových stránkách města
Zajistit finanční pomoc při řešení havarijního stavu střechy budovy baráčnické rychty
Revitalizovat lázeňský park u Aurory
Zřídit cyklostezku v ulici Sádecká a Novohradská
Rozdělit smíšené stezky na samostatné provozy (cyklisti, chodci)
Realizovat společnou propagaci regionu
Zajistit bezbariérové zdravotnictví
Zajistit pomoc a podporu při hledání asistentů pro žáky (z hlediska financí)
Rozšíření kamerového systému v ulici Novohradská
Zajistit měření rychlosti u škol

Všechny problémy, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do ankety, která ověří, zda je
zvolených „TOP 10“ opravdu na místě.
Anketní lístky jsou dostupné na těchto místech:
•
podatelna městského úřadu
•
Turistické informační centrum Masarykovo náměstí
•
pošta
•
městská knihovna
•
online verze na webu města ve složce Zdravé město – Fórum 2015
Konečným výstupem budou ověřené problémy, které budou předloženy radě a zastupitelstvu města a v příštím
roce se na nich bude pracovat.
Na letošním fóru se objevila novinka v podobě tzv. pocitových map.
Návštěvníci fóra mohli využít příležitost a barevnými špendlíky
označit místo v mapě, se kterým si spojují určitě pocity.
Mapu vyhodnotí odborníci z Univerzity Palackého
v Olomouci. Město pak obdrží digitálně
zpracovanou pocitovou mapu.

Foto

Komunitní plánování pokračuje
Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 – 2018 sice na začátku léta skončil, ale
proces komunitního plánování dál pokračuje. Realizátor projektu, Jihočeská rozvojová, získal grant od
Jihočeského kraje na aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb. V této věci se v polovině listopadu opět
sejdou pracovní skupiny komunitního plánování a společně prodiskutují pokroky a změny, které nastaly v době
od vydání plánu.
Pokud chcete být stále v obraze a vědět, co se v procesu komunitního plánování děje nového, sledujte web:
http://www.socialnisluzbytrebonsko.cz. Zde budou koordinátorky přidávat nové informace a aktuality
v komunitním plánování na Třeboňsku.

Osvětová akce pro děti
V listopadu proběhne vzdělávací osvětový seminář pro žáky osmých 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. Náklady na tyto osvětové akce hradí
Zdravé město Třeboň.
Tato aktivita je dalším počinem v rámci širší spolupráce Zdravého města Třeboň a Základní školy Na Sadech.

Chráněné bydlení v Třeboni otevřeno
Umožnit ženám se zdravotním handicapem žít běžný život a stát se součástí místních komunit bylo cílem
výstavby domů s tzv. chráněným bydlením, za kterou stojí Jihočeský kraj. Nově jim k tomuto účelu začne od
listopadu sloužit na Jindřichohradecku a Českobudějovicku sedm domů, jejichž výstavba si vyžádala zhruba 58
milionů korun. Slavnostní otevření třeboňského chráněného bydlení se uskutečnilo za přítomnosti hejtmana
Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Ivany Stráské, starostky města
Terezie Jenisové a dalších významných hostů v pondělí 2. listopadu. Kromě Třeboně najdou klientky Domova
Pístina nové bydlení ještě v Jindřichově Hradci, Lomnici nad Lužnicí a Lišově. Jde celkem o 60 žen starších 18
let s mentálním, případně kombinovaným postižením, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby. V současné chvíli jsou domky zkolaudovány a nyní se vybavují nábytkem a dalším zařízením potřebným
pro běžný chod domácnosti.
V Třeboni najde nový domov 12 klientek. Nastěhují se zhruba za měsíc. Kraj tímto krokem naplňuje záměr
zcela opustit prostory zařízení v Pístině na Jindřichohradecku, kde tyto ženy dosud pobývaly.
Reportáž České televize o novém chráněném bydlení v Třeboni.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000141104-udalosti-vregionech/
(Čas začátku reportáže 16:48)

Fotografie ze slavnostního otevření

Třeboň získala třetí místo v environmentální soutěži
KRAjská Síť Environmentálních Center (Krasec) a Jihočeský kraj uspořádali letos již 5. ročník soutěže
projektů a studentských prací s přínosem pro ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Třeboň se do
soutěže přihlásila s projektem ku příležitosti Světového dne vody. Odbor životního prostředí společně
s Městskou vodohospodářskou s.r.o. připravil na jaře pro žáky devátých tříd základních škol a kvartu gymnázia
zajímavé činnosti, které se věnovaly vodě. Žáci nejprve podstoupili krátký test znalostí, pak pracovali na
vlastních „vodních“ projektech a ty pak prezentovali na závěrečné akci v Roháči. Za celý soubor akcí
k Světovému dni vody obdržela Třeboň krásné třetí místo v kategorii A, jež představuje environmentální
projekty obcí a mikroregionu.
Školní dvůr zdobí nový strom
Den před státním svátkem 28.10. se na školním dvoře konala jedinečná akce. Sázel se nový strom. Všichni žáci
byli zvyklí na mohutný ořešák, který zdobil školní dvůr dlouhá desetiletí a „zažil“ několik generací žáků
i učitelů. Bohužel ,,zaúřadovala“ matka Příroda a strom byl zničen parným létem a suchem, a jak se ukázalo,
jeho jádro už nebylo zdravé.
Proto se vedení školy rozhodlo, že zasadí strom nový. Společně za přítomnosti ředitelky školy Jany Polčákové,
starostky města Terezie Jenisové a zástupců odboru životního prostředí děti slavnostně zasadily krásnou lípu,
náš národní strom.
Zaznělo několik slavnostních projevů, zástupci školního časopisu Filip s Aničkou pak slavnostně vložili ke
kořenům stromu Poselství budoucím generacím. Do speciálního tubusu byla vložena dětská přáníčka, dopisy,
ale i fotografie, současné peníze, regionální tisk, dětská hračka. O zasypání stromového valu se postarali
samotní žáci. Pro všechny bylo sázení stromu velkým zážitkem.

Fotografie z akce

Počítačový kurz pro seniory aneb nikdy není pozdě začít
Všichni senioři ve starobním důchodu mají šanci naučit se bezplatně základní práci s počítačem. V městské
knihovně se totiž bude konat počítačový kurz pro seniory. Kurzu se mohou zájemci zúčastnit v týdnu od 23. do
27. listopadu každý den od pondělí do pátku v čase od 9:00 do 12:30 hodin. Přihlásit se můžete osobně
u ředitelky knihovny Vlasty Petrové nebo na telefonním čísle 389 822 415.
Úpravy v Dukelské ulici
V rámci realizace stavebních úprav v Dukelské ulici v Třeboni byly pokáceny čtyři lípy v zeleném pásu
u křižovatky s ulicí K Bertě. Stezka bude rozšířena, aby mohl být provoz cyklistů oddělený od pěšího provozu.
Dojde též k rozšíření zeleného pásu směrem do vozovky a tím k zajištění bezpečného výjezdu cyklistů ze
stezky na vyhrazený pruh pro cyklisty ve vozovce. V novém zeleném pásu bude vysazeno pět lip srdčitých.
Přijetí italské návštěvy
Ve čtvrtek 15. října přijala starostka Třeboně Terezie Jenisová delegaci z italského Trenta. Šlo o zástupce
tamní školy (Istituto delle arti), kteří spolupracují s třeboňskou OA, SOŠ a SOU. Díky této spolupráci mají
studenti uměleckých oborů v Třeboni možnost učit se pod vedením odborných mistrů nové techniky jako
smaltový šperk, mozaiky atd. Cílem návštěvy bylo informovat vedení města o spolupráci obou škol
a plánované výstavě partnerských škol, která se bude konat na jaře 2016 v Českých Budějovicích.

Znojmo hostilo Podzimní školu Zdravých měst
Ve dnech 21. - 23. října 2015 se ve Zdravém městě Znojmo konala Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční
setkání zástupců obcí z celé ČR. Setkání se zúčastnilo na 150 zástupců měst, obcí a regionů a také
spolupracujících organizací. První den zahájil úvodní seminář, v rámci kterého byla představena dobrá praxe
a proběhla diskuse o jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje obcí, včetně možnosti získávání finančních
prostředků na záměry měst a obcí.
Odpolední blok prvního dne byl věnován problematice podpory zdraví. Od předních odborníků v této oblasti
zazněly příspěvky k prioritám WHO v Evropě, programu Zdraví 2020 na mezinárodní úrovni, podpoře zdraví
na národní úrovni či k plánu naplňování národní Strategie Zdraví 2020 a dotačnímu programu Národní
program zdraví.
Blok byl zakončen informacemi k přípravě zdravotních plánů měst a jejich obrovskému potenciálu ovlivňovat
řadu faktorů prostředí ve městě i s ohledem na skutečnost, že zdravé životní prostředí s sebou přináší mj.
pozitivní ekonomické výsledky.
Druhý den Podzimní školy se uskutečnily praktické tréninky pro koordinátory MA21 zaměřené na téma
získávání finančních zdrojů na činnost Zdravých měst, participativní rozpočtování či naplňování kritérií
MA21. Závěrečný den se uskutečnil nácvik práce s tematickými portály Zdravých měst a informačním
systémem DataPlán. Proběhly též individuální konzultace.
Zlatý certifikát obhájen
Koordinátorka Zdravého města Třeboň obhájila Zlatý certifikát akreditovaného vzdělání, které musí
každoročně vykazovat. Během roku se musí zúčastnit alespoň jedné školy Zdravých měst a splnit test znalostí.
Poté je vystaven tzv. Zlatý certifikát, který je jedním z kritérií kategorie C místní Agendy 21.

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

