Projekt Třeboň - Zdravé město
PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2018
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
Ing. Petra Mejdrechová, projektový manažer
KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Terezie Jenisová – předsedkyně komise
Ing. Petra Mejdrechová – tajemnice komise
Mgr. Barbora Drachovská
Denisa Nováková
Jana Kočová
Dana Polenová
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:
Ing. Petra Mejdrechová
Web: www.nszm.cz/trebon, http://www.mesto-trebon.cz/zdrave-mesto-a-ma-21.html
E-mail: petra.mejdrechova@mesto-trebon.cz
Městský úřad Třeboň
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň
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PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA TŘEBOŇ 2018

Akční plán
Legenda (priority podle důležitosti):
OP – ověřená priorita závazná k řešení v roce 2018
TOP 11 – priorita, která se umístila v TOP 11 při hlasování na fóru
TOP 12-20 – priorita, o které se hlasovalo na fóru, ale neumístila se v TOP 11

A. Úřad, občan a ekonomika

B. Životní prostředí
B.1.
Omezit světelný smog (úprava osvětlení) – TOP 11
B.2
Zlepšit průjezdnost naučné stezky kolem Světa pro cyklisty - TOP 12-20
B.3
Urychlit přípravu ČOV Branná
B.4
Nahradit odpadkové koše na veřejných prostranstvích koši na tříděný odpad
B.5
Vytvořit relaxačně odpočinkové místo v Komenského sadech před budovou Gymnázia a
DDM B.6
Omezovat výskyt komárů včasným zásahem
B.7
Rozšířit nádoby na separovaný odpad na náměstí při konání trhů a kulturních akcí
B.8
Revitalizovat veřejné prostranství na sídlišti na Táboritské ulici

C. Doprava
C.1
Rozšířit kapacitu parkoviště za Jindřichohradeckou branou – TOP 12-20
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C.2
Rekonstruovat ulici Třebízského – TOP 12-20
C.3
Rozšířit místní dopravu (zejména v ranních hodinách – Kopeček)
C.4
Zajistit změnu typů vagónů Českých drah (výška)
C.5
Napojit cyklostezku U Trojice
C.6
Zajistit větší monitoring dopravy na hrázi rybníka Svět
C.7
Upravit trasy spojů 320010/14 a 330010/24
C.8
Rekonstruovat chodník v Táboritské ulici
C.9
Rekonstruovat chodník v Nádražní ulici
C.10
Zřídit přechod pro chodce u MěÚ
C.11

Rozšířit cyklostezku v Jiráskově ulici
C.12

Označit cyklostezku u Berty a v ulici Nádražní

D. Sport, volný čas a kultura
D.1
Rekonstruovat sportovní halu (ulice Lázeňská) – TOP 12-20
D.2
Vybudovat trasy pro in-line bruslení - OP
D.3
Vybudovat venkovní lezeckou stěnu
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D.4
Rekonstruovat stávající sportoviště za vodárnou (eventuálně vybudování plnohodnotného
sportovního areálu)
D.5
Vydat brožurku zaměřenou na sportovní vyžití ve městě a okolí
D.6
Zlepšit zázemí pro veslování
D.7
Zajistit studentské slevy na volnočasové aktivity (+ slevové balíčky)

E. Cestovní ruch a lázeňství
E.1

Vybudovat více veřejných WC - OP
E.2
Udržet statut třeboňských lázní jako léčebného zařízení (NE wellness) – TOP 12-20
E.3
Označit lépe naučných stezek
E.4
Vylepšit infrastrukturu pro cyklisty včetně stojanů na kola, odpočívadla, značení
E.5
Zajistit možnost studentských slev na služby lázní
E.6
Zajistit možnost seniorských slev na služby lázní
E.7
Zajistit možnost systému „RENT and BIKE“ (vypůjčit kolo a pak vrátit)

F. Sociální služby
F.1
Rozšířit pečovatelské odlehčovací služby (večerní a noční hodiny) – TOP 11
F.2
Vybudovat sociální, nízkoprahové, nízkonákladové bydlení – TOP 12-20
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F.3
Realizovat denní stacionář pro seniory
F.4
Realizovat domov se zvláštním režimem
F.5
Zajistit senior taxi

G. Bezpečnost občanů, sociálně-patologické jevy
G.1
Rozšířit kamerový systém - OP
G.2
Řešit problematiku cyklistů - OP
G.3
Zajistit navýšení počtu bezpečnostních náramků pro seniory
G.4
Zvýšit počet strážníků městské policie
G.5
Zajistit častější kontroly na sídlišti Hliník v denní době (kouření, drogy)
G.6
Osvětlit sídliště Otavan (je zde tmavý průchod k nádraží)
G.7
Zajistit častější měření rychlosti u škol

H. Školství a vzdělání
H.1
Zajistit podporu města při oslavách výročí založení Gymnázia – TOP 11
H.2
Podpořit prohlubování dalšího vzdělávání všech věkových skupin – TOP 12-20
H.3
Podpořit spolupráci žáků a studentů OA SOŠ a SOU a místních MŠ A ZŠ (zejména při
opravách a údržbě majetku MŠ A ZŠ)

7

H.4
Realizovat lesní školku

I. Zdraví a zdravý životní styl
I.1
Rozšířit spektrum odborných lékařů - OP
I.2
Více podporovat mladé rodiny s postiženými dětmi - OP
I.3
Zajistit péči o seniory (denní stacionář)
I.4
Zajistit ambulantní lázeňskou péči (nejen pro seniory)

J. Stůl mládeže
J.1
Zřídit sportovně rekreační zónu u internátu (pergola, ohniště, lavičky…) - OP
J.2
Zajistit možnosti studentských slev (bazén, divadlo, kino…) - OP
J.3
Realizovat volnočasové centrum pro mladé (fotbálek, kulečník, šipky…)
J.4
Zajistit lepší vybavení skateparku u Aurory
J.5
Vybudovat kuřácké koutky na místech, kde se kuřáci shromažďují
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