Projekt Třeboň - Zdravé město
PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2016
S o u h r n
podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města.
Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21
a místní akční plán zdraví a život ního prostředí (LEHAP).
Propojení místních aktivit s mezinárodní mi standardy OSN a EU:
Zdraví 21 (Health 21) , Agenda 21 a NEH AP.

Základní informace o Projektu Zdravé město a Plánu zdraví a kvality života
Projekt Zdravé město je mezinárodním projektem OSN-WHO (Světové zdravotnické
organizace).
Plán zdraví společně s deklarací zastupitelstva města tvoří dvě základní součásti místního
Projektu Zdravé město. Plán je zaměřen na konkrétní naplňování deklarace zastupitelstva slouží jako podklad pro strategický rozvoj města a rozvíjí komunitní základ mnoha
místních aktivit.
Pro realizaci Projektu Třeboň - Zdravé město je Plán zdraví a kvality života pracovním
dokumentem. Je přehledem záměrů, které by měly být postupně naplněny, aby bylo možné
Město Třeboň označovat jako „Zdravé město“. Hlavním cílem města je hledat
prostřednictvím Plánu zdraví cestu k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života,
v místních podmínkách.
Plán vzniká v procesu jednání s veřejností. Plán byl zpracován a bude aktualizován za
využití standardních postupů týmové práce a strategického rozvoje, doporučovaných EU.
Výsledná formulace plánu je souhrnem podnětů veřejnosti a doporučením odborníků pro
další rozvoj města. Postup přípravy plánu odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a
LEHAP.
Odborným partnerem a konzultantem města při zpracování plánu byla asociace Národní síť
Zdravých měst ČR (NSZM ČR), jejímž členem je Třeboň od roku 1994.
Plán zdraví je dlouhodobý plán (horizont 2020), který je postupně rozpracováván do
ročních akčních plánů podle výsledků fóra Zdravého města. Plán bude průběžně
vyhodnocován za účasti veřejnosti a bude nejméně 1x ročně aktualizován.
Partneři Projektu Třeboň – Zdravé město
městské společnosti
odbory městského úřadu Třeboň a městská policie
příspěvkové organizace města
neziskové organizace
další organizace a instituce
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ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO
Politik Projektu Zdravé město, ustanovený zastupitelstvem města
Mgr. Terezie Jenisová, starostka
Koordinátor Projektu Zdravé město, ustanovený radou města
Mgr. Alena Veselá, projektový manažer
KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Terezie Jenisová – předsedkyně komise
Mgr. Alena Veselá – tajemnice komise
Jana Vítková
Jana Kočová
Dana Polenová
Miroslava Sadilová
Mgr. Jitka Bednářová
Květuše Lišková
Ing. Václava Fliegelová

Jednotlivé oblasti Plánu zdraví a kvality života
A. Úřad, občan a ekonomika
B. Životní prostředí
C. Doprava
D. Sport, volný čas a kultura
E. Cestovní ruch a lázeňství
F. Sociální služby
G. Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
H. Školství a vzdělání
I. Zdraví a zdravý životní styl
J. Stůl mládeže

Kontakt
Veškeré informace k Plánu zdraví a kvality života a aktuální znění dokumentu lze získat
u koordinátora Projektu Zdravé město:
Mgr. Alena Veselá
Web: www.nszm.cz/trebon, http://www.mesto-trebon.cz/zdrave-mesto-a-ma-21.html
E-mail: alena.vesela@mesto-trebon.cz
Městský úřad Třeboň
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň
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PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA TŘEBOŇ 2016

Akční plán
Legenda (problémy podle důležitosti):
OP – ověřený problém závazný k řešení v roce 2016
TOP10 – problém, který se umístil v TOP10 při hlasování na fóru
TOP11-20 – problém, o kterém se hlasovalo na fóru, ale neumístil se v TOP10

A. Úřad, občan a ekonomika
A.1
- Zajistit aktuálnost a srozumitelnost informací webových stránek města (TOP 11-20)
A.2
- Zajistit finanční pomoc při řešení havarijního stavu střechy baráčnické rychty (TOP 11-20)
A.3
- Zajistit čitelnost dokumentů na úřední desce města

B. Životní prostředí
B.1.
- Postavit v Třeboni kompostárnu (TOP 10)
B.2
- Revitalizace lázeňského parku v Auroře (TOP 11-20)
B.3
- Zajistit separaci odpadu na hřbitově (hlavně baterie)
B.4
- Zajistit podchozí výšku u stromů nad chodníky
B.5
- Zlepšit označení veřejných WC
B.6
- Zvýšit četnost svozu separovaného odpadu na sídlišti Hliník
B.7
- Revitalizovat zeleň na hřbitově
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C. Doprava
C.1
- Rozdělit smíšené stezky na samostatné provozy (cyklisti, chodci) (TOP 11-20)
C.2
- Zřízení cyklostezky v ulici Sádecká a Novohradská (TOP 11-20)
C.3
- Zajistit autobusovou dopravu na území města Třeboň pro seniory
C.4
- Řešit okružní křižovatku I/34 a II/154 komplexním řešení (obchvatem nebo svedením dopravy do
podzemí)
C.5
- Snížit tonáž a omezit provoz na silnici II/154 (hráz rybníka Svět)
C.6
- Omezit vjezd aut do historického centra města Třeboně (pěší zóna bez aut)
C.7
- Vybudovat cyklostezku od železniční zastávky Třeboň lázně podél železniční trati a Bertiných lázní
do školního areálu
C.8
- Opravit chodník od okružní křižovatky k ulici Jiráskova
C.9
- Realizovat parkovací dům v centru města Třeboně
C.10
- Řešit neprůjezdnost centra města
C.11
- Aktualizovat bezbariérovost pozemních komunikací v Třeboni (bezbariérová mapa)

D. Sport, volný čas a kultura
D.1
- Vybudování nové zastřešené ledové plochy (OP, TOP 10)
D.2
- Revitalizace sportovní haly (nové sportovní aktivity) (TOP 10)
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D.3
- Realizovat venkovní bazén
D.4
- Opravit hlediště a šatny účinkujících v Divadle J.K.Tyla
D.5
- Realizace golfového cvičiště
D.6
- Vydat plán rekreačních běžeckých tras včetně kilometráže

E. Cestovní ruch a lázeňství
E.1
- Realizovat cyklostezku na Rožmberk podél Zlaté stoky od bývalých jatek (IN-line kvalita) (OP,
TOP 10)
E.2
- Realizovat společnou propagaci regionu (TOP 11-20)
E.3
- Vytvoření nových produktů cestovního ruchu pro rodiny s dětmi a mládež
E.4
- Vystavět a udržovat IN-line tratě
E.5
- Realizovat adrenalinové aktivity (wakeboarding, aquazorbing…)
E.6
- Vybudovat aquacentrum nebo venkovní koupaliště (propojit vnitřní a venkovní bazény)
E.7
- Zajistit více informací na www.itrebon.cz
E.8
- Zajistit bezbariérovost prostoru ve sprchách wellness centra Lázní Aurora
E.9
- Zlepšit komunikaci a vstřícnost ze strany lázní (telefony, infocentrum, recepce)

F. Sociální služby
F.1
- Zajistit vznik sociálních služeb pro handicapované (např. Soc.-terapeutické dílny) (OP, TOP
10)
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F.2
- Zřízení senior taxi (OP, TOP 10)
F.3
- Zajištění terénní péče ve večerních a nočních hodinách pro osoby se zdravotním postižením a seniory
F.4
- Zvýšit počet elektrických polohovacích postelí
F.5
- Řešit sociální bydlení
F.6
- Realizovat vznik dalšího domova s pečovatelskou službou
F.7
- Realizovat vznik domova se zvláštním režimem pro osoby s demencí
F.8
- Zajistit finanční podporu všech sociálních služeb ze strany města
F.9
- Zachovat lékařskou pohotovost
F.10
- Zajistit vznik pracovních míst pro handicapované osoby
F.11
- Podpořit pečující osoby formou benefitů městských lázní
F.12
- Realizovat denní stacionář pro seniory
F.13
- Podpořit protidrogové služby

G. Bezpečnost občanů, sociálně-patologické jevy
G.1
- Rozšíření kamerového systému v ulici Novohradská (TOP 11-20)
G.2
- Zajistit měření rychlosti u škol (TOP 11-20)
G.3
- Zajistit měření rychlosti v ulici Novohradská směrem od Branné
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G.4
- Řešit jízdu cyklistů po chodníku
G.5
- Zajistit vyšší dohled v ulici Nádražní nad výskytem problematických osob – drogy
G.6
- Realizovat více besed ve školách o bezpečnosti
G.7
- Snížit rychlost v ulici Sokolská

H. Školství a vzdělání
H.1
- Zajistit v Třeboni pedagogicko-psychologické poradenství (TOP 10)
H.2
- Zajistit pomoc a podporu při hledání asistentů pro žáky (finance) (TOP 11-20)
H.3
- Rozšířit grantovou politiku města o možnost podpory v oblasti kultury, sportu atd.
H.4
- Zapojit žáky středních škol do veřejného života ve městě (angažovanost žáků pro řešení úkolů ve
městě, podpora školních klubů, vtáhnout do řešení problémů)
H.5
- Zachovat podporu škol, alespoň tak, jak je v současné podobě
H.6
- Zlepšit technický stav školních budov (zateplení, energetické úspory, údržba kotlů apod.)

I. Zdraví a zdravý životní styl
I.1
- Zřízené nové polikliniky (OP, TOP 10)
I.2
- Zajistit bezbariérové zdravotnictví (TOP 11-20)
I.3
- Zlepšit podmínky pro prodejce zdravé výživy
I.4
- Zlepšit motivaci praktických a odborných lékařů k lepší spolupráci
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I.5
- Podpořit zdravý životní styl seniorů

J. Stůl mládeže
J.1
- Zajistit více akcí ve všední dny pro studenty (TOP 10)
J.2
- Realizovat kavárnu pro mladé (TOP 10)
J.3
- Zajistit studentské slevy do divadla, kina, bazénu
J.4
- Realizovat klubovnu pro mládež (pingpong, deskové hry)
J.5
- Zajistit zdravější stravu v bufetech škol
J.6
- Zřízení bufetu v OA, SOŠ a SOU
J.7
- Vybavit hřiště u domu mládeže sportovními prvky (venkovní posilovací stroje)
J.8
- Zprostředkovat více brigád pro studenty ve všední dny po celý rok
J.9
- Zrealizovat samostatnou jídelnu pro ZŠ Sokolská
J.10
- Zajistit zastávku autobusové přepravy firmy Student Agency
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