Projekt Třeboň - Zdravé město
PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2013
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 (L EHAP).
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. Plán bude průběžně vyhodnocován za účasti veřejnosti a bude
nejméně 1x ročně aktualizován.
Partneři Projektu Třeboň – Zdravé město
o
o
o
o
o
o

městské společnosti
odbory Městského úřadu Třeboň a Městská policie
příspěvkové organizace města
neziskové organizace
CHKO a BR Třeboňsko
další organizace a instituce
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ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO
Politik Projektu Zdravé město, ustanovený zastupitelstvem města
Mgr. Terezie Jenisová, místostarosta
Koordinátor Projektu Zdravé město, ustanovený radou města
Mgr. Alena Zárubová, projektový manažer
KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA









Mgr. Terezie Jenisová – předsedkyně komise
Mgr. Alena Zárubová – tajemnice komise
Bc. Miluše Šímová
Jana Vítková
Mgr. Lucie Bicková
Jana Formánková
Dana Polenová
PhDr. Luděk Švejcar

Jednotlivé oblasti Plánu zdraví a kvality života
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Úřad a občan
Životní prostředí
Doprava
Sport, volný čas a kultura
Cestovní ruch a lázeňství
Sociální služby
Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
Školství a vzdělání
Zdraví a zdravý životní styl
Stůl mládeže

Kontakt
Veškeré informace k Plánu zdraví a kvality života a aktuální znění dokumentu lze získat
u koordinátora Projektu Zdravé město:
Mgr. Alena Zárubová
Web: www.nszm.cz/trebon, http://www.mesto-trebon.cz/zdrave-mesto-a-ma-21.html
E-mail: alena.zarubova@mesto-trebon.cz
Městský úřad Třeboň
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň
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PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA TŘEBOŇ 2013
Akční plán
Legenda:
10P – problém z desatera problémů formulovaných na fóru
OP – ověřený problém
H – problém, o kterém se hlasovalo na fóru, ale neumístil se v TOP10
A. Úřad a občan
A.1
Zajistit více finančních prostředků pro místní části Třeboně. (H)
A.2
Pokračovat v trendu informovanosti (ročenka, on-line přenosy ze zastupitelstev, webové
stránky). (H)
A.3
Zajistit více finančních prostředků pro neziskové organizace.
A.4
Zavést méně administrativy při vyřizování dotací z rozpočtu města.
A.5
Zajistit kávomat pro veřejnost v budově městského úřadu.
A.6
Zkrátit polední přestávku na poště.
A.7
Prodloužit úřední hodiny městského úřadu (zejména v pátek) a otevírací dobu bank.
A.8
Řešit nedostatek veřejných toalet
B. Životní prostředí
B.1.
Zavést sběr a třídění bioodpadu. (10P, OP)
B.2.
Zlepšit kvalitu vody v rybnících. (H)
B.3.
Zasadit se o širší využití brownfieldů na území Třeboně (bývalý Otavan).
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B.4
Zavést kontroly lokálních topenišť - zhoršené ovzduší.
B.5
Upravit mobiliář v zámeckém parku, vč. možné rekonstrukce cedulek stromů.
B.6
Větší postihy pro majitele psů za nesbírání psích exkrementů.

C. Doprava
C.1
Zlepšit propojení místních částí cyklostezkami. (10P, OP)
C.2
Omezit dopravu na hrázi rybníka Svět převážně v letních měsících. (H)
C.3
Vybudování kruhového objezdu U Trojice.
C.4
Zlepšit zimní údržbu a odklízení sněhu z Masarykova náměstí.
C.5
Navrhnout lepší trasu turistického vláčku.
C.6
Navrhnout jinou dobu provádění úklidu sněhu v místních částech Třeboně.
C.7
Vybudovat parkovací dům a zajistit naváděcí systémy.
C.8
Elektrifikace železničního koridoru Veselí n. Luž. – České Velenice.
C.9
Zlepšení přímého spojení tratě Veselí n. Luž. – České Velenice.
D. Sport, volný čas a kultura
D.1
Rozvoj sportovního areálu na sídlišti Hliník a zajištění jeho údržby. (H)
D.2
Rozšířit otevírací dobu knihovny (pozdě odpoledne a večer) a zajistit více akcí. (H)
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D.3
Více využívat Besedu k pořádání kulturních akcí.
D.4
Vytvořit ucelenou a bezpečnou síť cyklostezek v Třeboni.
D.5
Pořádat příměstské letní tábory.
D.6
Vytvořit lepší podmínky pro registrované sportovce.
D.7
Otevřít celý areál Besedy.
D.8
Vybudovat okruh pro in-line bruslaře.
D.9
Vybudovat skate-park.
D.10
Koordinovat termíny akcí, které dotuje město.
E. Cestovní ruch a lázeňství
E.1
Zajistit lázeňské benefity pro občany města. (H)
E.2
Rozšířit spolupráci soukromých subjektů a města v propagaci cestovního ruchu. (H)
E.3
Rozšířit wellness.
E.4
Zajistit udržitelný rozvoj lázeňství.
E.5
Prosadit studentské slevy na služby lázní.
E.6
Zvýšit propagaci lázní přímo v Třeboni.
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F. Sociální služby
F.1
Realizovat mateřské centrum. (10P)
F.2
Zajistit služby pro zdravotně postižené děti. (10P)
F.3
Zavést množstevní slevu na odběr obědů pro pečovatelskou službu.
F.4
Realizovat prostupné bydlení.
F.5
Realizovat stacionář pro seniory.
G. Bezpečnost občanů, sociálně-patologické jevy
G.1
Řešit drogovou problematiku u dětí (prevence, poradna pro rodiče, větší represe). (10P, OP)
G.2
Řešit alkoholovou problematiku (Zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejných
místech). (H)
G.3
Pokračovat v současném trendu zákazu hracích automatů.
G.4
Prevence a osvěta pohybu na pozemních komunikacích, zejména pro cyklisty.
G.5
Podpora volnočasových aktivit.
H. Školství a vzdělání
H.1
Rozšířit kapacitu sportovišť a zlepšit jejich přístupnost. (10P)
H.2
Podporovat volnočasové aktivity pro všechny (děti i senioři). (H)
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H.3
Snížit počet dětí ve třídách MŠ (v současné době velice přeplněné).
H.4.
Zavést v Třeboni chráněnou dílnu.
H.5
Zajistit finanční spoluúčast města na mimoškolních aktivitách (např. kurzy zdravé výživy a
pod.).
H.6
Město by mělo podporovat zvýšení kapacity ZUŠ.
H.7
Podporovat učební obory (rybářské obory – „tradice“, obory pro místní region) a propagace
ze strany města.
I. Zdraví a zdravý životní styl
I.1
Zlepšit kvalitu školního stravování. (10P, OP)
I.2
Zlepšit kvalitu pitné vody ve městě. (10P)
I.3
Větší kontrola pálení odpadu v lokálních topeništích.
I.4
Zavést sběr a třídění bioodpadu.
I.5
Přísně pokutovat majitele psů za neuklizené psí exkrementy.
I.6
Zakoupit papírové sáčky pro majitele psů na úklid exkrementů.
I.7
Větší kontrola pozemku okolo SOŠ A SOU a SŠ rybářské – nesmírný nepořádek.
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J. Stůl mládeže
J.1
Neslučovat školy v Třeboni. (10P, OP)
J.2
Častější kontroly městské policie v zámeckém parku. (10P)
J.3
Rozšířit cyklostezku od autobusového nádraží k oděvní škole.
J.4
Preferovat spíše nulté hodiny ve prospěch dřívějšího ukončení výuky.
J.5
Rekonstruovat skatepark za sportovní halou.
J.6
Realizovat prostory, kde by se mohla mládež odpoledne scházet (např. čajovna apod.).
J.7
Zajistit disco v Besedě ve všední den pro studenty na internátě.
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