ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

X/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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Pozvánka na Fórum Zdravého města
Rok se s rokem sešel a Zdravé město Třeboň Vás opět srdečně zve na Fórum Zdravého města, které se
uskuteční 3. listopadu od 17:00 hod v Kulturně společenském sále Beseda.
Fórum Zdravého města se uskuteční již počtvrté. V loňském roce se jej zúčastnilo přes 60 aktivně diskutujících
občanů a z fóra vzešla řada námětů na zlepšení kvality života ve městě. Díky Fóru Zdravého města se podařilo
prosadit a zrealizovat řadu aktivit. Za všechny lze jmenovat rozšíření kamerového systému o kameru
u autobusového nádraží, která se již osvědčila při usvědčování trestné činnosti. I letos budete mít možnost
navrhnout nové náměty na zlepšení života ve městě.
Zaslouží si více pozornosti sociální služby nebo třeba doprava v Třeboni? Máte námět na zlepšení života ve
městě? Chcete vědět, jak se v průběhu roku pracovalo na dalších loňských námětech? Přijďte se podělit s námi
o Vaše nápady na Fórum Zdravého města. Diskutovat budeme v těchto tématech.

1. Úřad, občan a ekonomika (rozpočet, strategie, informovanost)
2. Životní prostředí
3. Doprava
4. Cestovní ruch a lázeňství
5. Sport, volný čas a kultura
6. Sociální služby
7. Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
8. Zdravý životní styl, zdraví
9. Školství a vzdělání
10. Stůl mládeže

Pozor! Letos Vás čeká novinka. V rámci fóra bude odprezentován projekt tzv. Pocitových map. Pocitové mapy
jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí, v českém prostředí jsou využívány teprve krátkou dobu. Tyto
mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. V rámci
Fóra budete mít možnost určit, kterou lokalitu vnímáte jako nebezpečnou, kde se Vám dobře žije nebo která
lokalita si zaslouží větší pozornost.
Pro všechny je připravena tombola o ceny, jež věnuje město Třeboň a Lázně Aurora. Připraveno bude drobné
občerstvení.
Přijďte se podělit o Váš názor!

Plakát na akci

Jihočeský festival zdraví letos patřil rodinám
„Zdravá rodina“, to byl podtitul čtvrtého ročníku Jihočeského festivalu zdraví, který proběhl ve dnech 18. a 19.
září na Masarykově náměstí. Páteční program tradičně odstartovala módní přehlídka žáků OA, SOŠ a SOU
Třeboň. Na pódiu se pak střídalo jedno zajímavé vystoupení za druhým; Základní umělecká škola Třeboň, dívčí
vokální soubor Sedmikrásky, taneční skupina Break the rules, hamerští Soptíci a Akvabely, třeboňští taekwondisté
a finále obstarala českobudějovická skupina jazZIKAspol. Program na pódiu však pouze dokresloval atmosféru
prvního dne festivalu, akcí proběhlo mnohem víc. Národní síť podpory zdraví zprostředkovala opět měření
tělesných hodnot a zajímavé besedy vedla spisovatelka a propagátorka zdravého životního stylu Jarmila
Mandžuková, zahradník a cestovatel Pavel Chlouba nebo ředitel Českých center, bývalý český velvyslanec
v Dánsku Zdeněk Lyčka a Honza Jícha, hudebník, spisovatel a učitel. V sobotu se návštěvníci festivalu mohli
projít nafukovacím modelem tlustého střeva v rámci projektu občanského sdružení Onkomaják „Střevotour“. Po
celý den probíhaly soutěže pro děti a sbírka na podporu Hospicové péče svatého Kleofáše, v níž se za dva dny
vybralo více než 7.600,- Kč. Tuto částku převzala ředitelka hospice Petra Brychtová a předsedkyně dozorčí rady
Vlasta Petrová. Sobotní program na pódiu nabídl například orientální tance v podání tanečnice Khalidy, ze
Zdravého města Prachatice vystoupili SENzační SENioři neboli SENSEN s tanečním číslem a sdružení Jóga
v denním životě pobavilo s programem jógy pro děti. Škola písničkou neboli duo Kristýna Peterková a Kája
Mařík zabavili nejmenší děti s hudebně zábavným programem a sklidili velký potlesk. Ten si zasloužili i
„workoutisti“, kteří zaujali se svou sestavou cviků na hrazdě.
Po celou sobotu probíhal i doprovodný trh, kde dominantní roli hrály zejména neziskové organizace a chránění
dílny.
Festival je vyvrcholením činnosti v rámci projektu Zdravé město Třeboň.
Děkujeme všem, kteří se na programu Jihočeského festivalu zdraví podíleli.

Pár fotografií z akce

Pár fotografií z akce

Cyklobraní v Třeboni podruhé
Pokud jste loni na začátku září navštívili Třeboň mohli, jste na vlastní oči vidět start profesionálních
cyklistických stájí přímo z Masarykova náměstí v rámci závodu Okolo jižních Čech. Ani letos tomu nebylo
jinak a Třeboňské Cyklobraní se tak směle zařadilo do nabídky kulturních a sportovních akcí, které po celý rok
Třeboň nabízí.
V sobotu 5. září odstartoval místostarosta města Josef Pindroch nejtěžší tzv. Královskou etapu závodu, která
vedla z Třeboně až na šumavský Churáňov. Rekreační cyklisté mohli vyjet na projížďku okolo Světa nebo
k rybníku Rožmberk za doprovodu třeboňského „Z bike teamu“. Kdo se nechtěl protáhnou přímo na kole, mohl
se zaposlouchat do zajímavého kulturního doprovodu akce. Velký zájem byl o tematické cyklomapy, které byly
při akci k dostání zcela zdarma. Kdo Cyklobraní nestihl, nemusí zoufat. Příští rok se při dobré vůli
cyklonadšenci opět potkají na třeboňském Cyklobraní.
Kapříkovy přednášky
Rodinné centrum Kapřík necílí jen na děti, ale nabízí širokou nabídku aktivit i pro dospělé, zejména maminky
již zasloužilé i ty nastávající. Pozvat vás můžeme například na přednášku o císařském řezu, epiduralu
a šestinedělí, která proběhne 7. října od 12:00 v prostorách RC anebo na předporodní přednášku o kojení 21.
října taktéž ve 12 hodin.

Běh kolem Světa
Pokud dáváte přednost raději běhu před jízdou na kole, ideální akcí v zářijových dnech je pro vás již tradiční
Běh kolem Světa, který je vždy předzvěstí blížícího se Jihočeského festivalu zdraví. Letos se uskutečnil přesně
týden před festivalem, tedy 12. září.
Díky partnerství uzavřenému se společností Sportovní servis zapůjčovali organizátoři v letošním ročníku
každému závodníkovi měřící čip, který se umístil na botu a díky němuž byl čas každé běžkyně a běžce
zaznamenán naprosto přesně a hlavně spravedlivě.
A padlo hned několik rekordů: Jan Hron (nar. 1981) uběhl trať 11,729 kilometrů za 42 minut a 45 sekund.
Hlavního závodu se zúčastnilo 172 běžkyň a běžců, které podporovalo na 350 diváků.
Katalog sociálních a doprovodných služeb je hotov
Dalším dokumentem, který vznikl v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku, je Katalog
sociálních a doprovodných služeb pro území obce s rozšířenou působnosti Třeboň. Katalog přináší přehled
o nabídce sociálních, doprovodných a dalších souvisejících služeb v našem regionu a jeho blízkém okolí.
V katalogu naleznete kontaktní údaje na poskytovatele služeb a informace týkající se možností jejich využívání.
Hlavním smyslem katalogu je pomoci zorientovat se v základní nabídce sociálních a doprovodných služeb na
Třeboňsku a přispět tak k řešení svízelných životních situací.
Katalog naleznete na webových stránkách města: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-uradtrebon/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-uzemi-orp-trebon.html
Několik výtisků bude k nahlédnutí v nejbližší době i na městském úřadě.

Luhačovice navštívily Třeboň
Porovnat praktické zkušenosti přijeli 11. září do Třeboně zaměstnanci Městského úřadu Luhačovice. Celkem 44
úředníků strávilo dopoledne na třeboňském úřadě, kde skupinky dle svých pracovních pozic navštívily
jednotlivé odbory a vyměnily si konkrétní informace z obou míst. Pro účastníky byla déle připravena prohlídka
obou lázeňských domů, města, vodárenské věže a pivovaru.
Mše svatá a návštěva z italské Bordighery
V neděli 20. září se pod otevřeným nebem před Schwarzenberskou hrobkou uskutečnila mše svatá. Bylo to
u příležitosti oslavy 400. výročí narození Jana Adolfa I. ze Schwarzenbergu. Akci organizoval Národní
památkový ústav a zúčastnilo se jí jak místní obyvatelstvo, vedení města Třeboně, tak také mnoho turistů.
Pozvání přijal též zástupce rodu Schwarzenbergů, kníže Karel a zástupci italského města Bordighery, kde
Schwarzenbergové rovněž působili. Zástupce italského města, starostu Giacoma Pallanca s manželkou přijalo
vedení města na třeboňské radnici.

Cvičení Zóna 2015
Do cvičení mimořádné události na jaderné elektrárně Temelín se 24. září zapojila také Třeboň. Stala se
přijímací obcí v rámci evakuace obyvatel z lokalit zasažených únikem radioaktivních látek. V budově DDM
probíhala evidence evakuovaných, případné zdravotní prohlídky a přerozdělení do náhradního a nouzového
ubytování. Na místě cvičení zajišťovali někteří zaměstnanci městského úřadu, starostka města jako
předsedkyně krizového štábu, dobrovolní hasiči, městská policie a technické služby.

Zdravá města se sejdou ve Znojmě
Podzimní škola Zdravých měst proběhne ve dnech 21. – 23.10. ve Znojmě. Na programu bude opět řada
zajímavých přednášek, druhý a třetí den obstará školení pro koordinátory. Na programu bude pravidelná
Valná hromada Národní sítě Zdravých měst, na které se budou schvalovat dokumenty a noví členové.

Čínská velvyslankyně navštívila Třeboň
V pondělí 14. září navštívila Lázně Aurora velvyslankyně Čínské lidové republiky v České republice její
excelence Ma Keqing. Po krátké prohlídce lázeňského komplexu následovala schůzka s představiteli města a
lázní. Tématem rozhovorů byly možnosti působení čínských lékařů v České republice, propagace českého
lázeňství v zahraničí i pozvánka na říjnový pracovní seminář Sdružení lázeňských míst.
Rada a seminář Sdružení lázeňských míst
Statutární a lázeňské město Teplice hostilo ve spolupráci s agenturou Czechtourism 1. a 2. října 7. Seminář a
Radu Sdružení lázeňských míst České republiky, kterého se za město Třeboň zúčastnila starostka města
Terezie Jenisová. Hlavním tématem semináře byl „Vliv mezinárodní situace na národnostní struktury
klientely“. Na Radě Sdružení lázeňských míst se sešli zástupci českých, moravských a slezských lázní. Oběma
dny provázeli náměstek primátora statutárního města Teplice pan Hanza a náměstkyně pro zdravotnictví paní
Růžičková.
Konference na podporu ochrany památek
Ve středu 30. září se zástupci města zúčastnili mezinárodní odborné konference, jejímž tématem byla strategie
financování obnovy nemovitých kulturních památek. Konferenci zahájila primátorka Prahy Adriana Krnáčová.
Diskutovaným tématem byly mimo jiné památky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Důsledky zápisu na seznam objasnil například zástupce města Jeruzaléma, kolébky
světového náboženství. Zajímavým příspěvkem na téma uchování původní architektury ve světové metropoli
přispěl zástupce města New Yorku. Mezi nejvíce skloňovanými důsledky zápisu na Seznam UNESCO se
objevilo zejména zintenzivnění cestovního ruchu, pozitivní význam pro rozvoj území a ekonomické zisky v řadě
odvětví. Konference přinesla zástupcům Třeboně zejména prohloubení poznatků o vlivech zápisu na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a pomohla osvětlit řadu konkrétních problémů, které se
vstupem mezi světovou památkovou elitu souvisí.

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

