Projekt Třeboň - Zdravé město
PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014
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 podle výsledků fóra Zdravého města. Plán bude průběžně
vyhodnocován za účasti veřejnosti a bude nejméně 1x ročně aktualizován.
Partneři Projektu Třeboň – Zdravé město
o
o
o
o
o

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, 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 Houdková Šímová
Jana Vítková
Mgr. Lucie Bicková
Jana Kočová
Dana Polenová
PhDr. Luděk Švejcar
Mgr. Jitka Bednářová

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

Úřad a ekonomika
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 2014

Akční plán
Legenda:
TOP13 – problém, který se umístil v TOP13 při hlasování na fóru
OP – ověřený problém
H – problém, o kterém se hlasovalo na fóru, ale neumístil se v TOP13

A. Úřad a ekonomika
A.1
-

řešit dostupnost potravin a dalšího základního zboží pro obyvatele na Kopečku
(obchod) (H)

-

řešit nedostatek veřejných toalet včetně jejich označení (eventuálně mobilní WC) (H)

-

pokračovat v trendu informovanosti (ročenka, on-line přenosy ze zastupitelstev,
webové stránky)

-

zajistit lepší pokrytí signálem Třeboňské lázeňské televize

-

odstraňovat bariérové přístupy do veřejných prostor (tlak na soukromý sektor)

-

zajistit více prostředků pro neziskové organizace a zájmové spolky

A.2
A.3

A.4
A.5
A.6

B. Životní prostředí
B.1.
B.2.
B.3.
B.4
B.5
B.6
B.7
-

vyřešit problém odpadních vod v místních částech (TOP13, OP)
zlepšit kvalitu vody v rybnících pro rekreaci (zejména Svět a Opatovický) (TOP13,
OP)
zlikvidovat hnojiště Třeboň – Branná a vybudovat hnojiště dle platné legislativy
zajistit čištění stok v k.ú. Branná a Třeboň
upravit stezku zdraví a stezku kolem Světa
prodloužit čas odvozu bioodpadu v místních částech (putující kontejner)
zavést možnost třídění hliníkových odpadů
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B.8
-

zavést třídění odpadů pro turisty při kulturních akcích

C. Doprava
C.1
-

zajistit cyklistické trasy v ulicích Třeboně (TOP13, OP)

-

omezit průjezd zemědělské techniky ulicí Vodárenská (TOP13)

-

zajistit parkovací prostory při kulturních akcích

-

opravit místní komunikace v Branné

-

vybudovat kruhový objezd U Trojice

-

zachovat cyklostezky podél silnice I/24

-

realizovat bezpečnostní opatření křižovatky Novohradská x Sádecká

C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7

D. Sport, volný čas a kultura
D.1
-

vybudovat venkovní bazén (TOP13, OP)

-

vybudovat víceúčelové zázemí tenisového klubu (služby i pro cyklisty či in-line
bruslaře) (TOP13)

-

organizovat více akcí pro mladou a střední generaci

D.2

D.3

E. Cestovní ruch a lázeňství
E.1
-

zaměřit cestovní ruch na mladé návštěvníky (20 – 30 let) (TOP13)

-

vybudovat golfové hřiště (TOP13)

-

vytvořit nové kulturní produkty ve všední dny

-

zlepšit propagaci lázní přímo v Třeboni

E.2
E.3
E.4
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E.5
-

zaměřit cestovní ruch na rodiny s dětmi

-

zlepšit kvalitu venkovního koupání

-

zřídit novou organizaci – destinační management

E.6
E.7

F. Sociální služby
F.1
-

realizovat mateřské centrum (TOP13, OP)

-

řešit sociální bydlení – byty pro občany v tísni (H)

-

zřídit domov pro osoby s Alzheimerovou chorobou

F.2
F.3

G. Bezpečnost občanů, sociálně-patologické jevy
G.1
G.2
G.3
G.4
-

vytvořit parkovací dům (TOP13)
dbát na dodržování pravidel silničního provozu (zejména cyklistů) (H)
kontrolovat prostor lázeňského parku a Domova mládeže na Táboritské
postihovat majitele psů, kteří venčí psy v okolí dětského hřiště v Komenského sadech

H. Školství a vzdělání
H.1
H.2
H.3
H.4
-

řešit volnočasové aktivity pro děti (sportoviště, knihovna - čítárna) (TOP13)
navýšit kapacitu žáků Základní umělecké školy Třeboň (H)
zlepšit vzájemnou komunikaci mezi školami
zachovat Základní školu praktickou v Třeboni
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I. Zdraví a zdravý životní styl
I.1
-

vybudovat novou polikliniku (TOP13, OP)

-

lépe značit veřejná WC (v sezóně doplnit mobilními WC) (H)

-

omezit kouření na veřejnosti (prevence ve školách)

-

dohlédnout na sečení a údržbu soukromých pozemků

-

omezit hluk při veřejných akcích

I.2
I.3
I.4
I.5

J. Stůl mládeže
J.1
-

realizovat čajovnu/kavárnu pro mládež (TOP13)

-

zavést studentské slevy na kulturu a sport (H)

-

upravit hřiště u Domova mládeže v Táboritské ulici

-

zlepšit navigační systém v Třeboni (směrovky k lázním v okrajových částech)

-

zajistit zastávku dálkových autobusů v ulici Táboritská

J.2
J.3
J.4
J.5
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