ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
XI/ 2012

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.

………………………………………………………………………………
OHLÉDNUTÍ aneb co se podařilo…
Fórum Zdravého města
K Třeboni patří ryby, o městě rozhodujte i VY!
Tento podtitul mělo první Fórum Zdravého města Třeboň, které se konalo 4.října v Besedě. Jeho účastníci
mohli diskutovat o celkem deseti tématech života ve městě. Během večera vytipovali přítomní nejpalčivější
problémy Třeboně. Celkem se hlasovalo o 20 problémech, z nichž vzešlo 10 nejzásadnějších.
Nyní dáváme prostor i Vám všem, kteří jste se z nějakého důvodu nemohli akce zúčastnit, abyste vyjádřili svůj
názor týkající se rozvoje města, co ve městě Třeboni chybí, co by se mělo změnit, upravit či zajistit, abyste byli
spokojeni s místem, kde žijete a které je Vaším domovem.
K dispozici Vám jsou hlasovací anketní lístky, které najdete na těchto místech:

Podatelna Městského úřadu Třeboň
Městská knihovna
Informační a kulturní středisko
Recepce Bertiných lázní
Informační přepážka Wellness centra v lázních Aurora
Elektronická verze anketního lístku je dostupná na webové adrese: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestskyurad-trebon/zdrave-mesto-a-ma-21/forum-zdraveho-mesta.html
Anketní lístek je možno vytisknout, vyplnit a odevzdat na výše uvedených místech, nebo jej elektronicky vyplnit
a zaslat na adresu: alena.zarubova@mesto-trebon.cz
A z jakých možností můžete vybírat? Tady je seznam 20 největších problémů, tak jak byly formulovány na fóru:
Chybí mateřské centrum
Chybí sociální služby pro zdravotně postižené děti
Zavést třídění a svoz bioodpadu
Zlepšit kvalitu vody v rybnících
Řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence)
Řešit alkoholovou problematiku (omezení konzumace alkoholu na veřejných místech)
Rozvíjet spolupráci v cestovním ruchu (podnikatelé, lázně, město…)
Zavedení lázeňských benefitů pro občany Třeboně
Nedostatečné propojení Třeboně a místních částí cyklostezkami
Omezit dopravu na hrázi rybníka Svět v letních měsících
Rozšířit kapacitu sportovišť a zlepšit přístupnost pro veřejnost

Podporovat mimoškolní činnost a volnočasové aktivity pro všechny
Rozšířit otevírací dobu knihovny a zvýšit počet akcí v knihovně
Rozvoj sportovního areálu na sídlišti Hliník
Zlepšit kvalitu pitné vody
Zlepšit kvalitu školního stravování
Zajistit více financí pro místní části Třeboně
Dále rozvíjet informovanost ve městě (ročenka, on-line přenosy zastupitelstev…)
Neslučovat školy
Zvýšit kontrolu městské policie v zámeckém parku
V anketním lístku můžete vybrat dva problémy, které Vy sami považujete za nejzásadnější.
Konečným výstupem budou ověřené problémy, které budou předloženy radě a zastupitelstvu města a v příštím
roce se na nich bude pracovat.

Ze zdravého do zdravého
V úterý 23.10. uspořádalo Zdravé město Prachatice přátelské setkání pro vybrané Třeboňáky. Akce se zúčastnil
pan starosta Ing. Jiří Houdek, paní místostarostka Mgr. Terezie Jenisová, zástupci Městského úřadu Třeboň a
dále zástupci Oblastní charity Třeboň, Svazu tělesně postižených, Třeboňského dámského klubu, Domova
seniorů, Svazu důchodců Třeboň a další. Celou výpravu přivítal starosta Prachatic, Ing. Martin Malý a
koordinátorka Zdravého města Prachatice MVDr. Marie Peřinková a Hana Rabenhauptová.

Pak už účastníky zájezdu čekal bohatý program, který odstartoval v Domově seniorů Mistra Křišťana a
v Mateřském centru Sluníčko. Po obědě v Domově seniorů zavítala výprava na zahájení putovní výstavy
k týdnu Jihočeské charity v Zimní zahradě Městského úřadu.
Po zhlédnutí výstavy zamířili třeboňští na prohlídku nově zřízeného Domova Matky Vojtěchy, což je domov se
zvláštním režimem pro osoby s různými typy demencí, zejména Alzheimerovou nemocí. Ve stejném areálu jsme
ještě navštívili Hospic sv. Jana N. Neumanna. Na závěr exkurze si mohli Třeboňáci protáhnout těla na herních
prvcích v krásném Parku Mládí, kam se s námi přišel rozloučit i pan místostarosta Prachatic Ing. Robert
Zeman.
Velice ráda bych touto cestou poděkovala prachatickým organizátorům a všem, kteří se podíleli na přípravě
akce za vřelé přijetí a krásný program. Dík patří i členům celé třeboňské exkurze za příjemnou atmosféru,
kterou vytvořili.
A příští rok opět na viděnou v Prachaticích a nebo u nás v Třeboni.
Pár fotografií z akce:

Schvalování územního plánu
Ve středu 10. října se konalo v Besedě veřejné projednávání zásadního dokumentu rozvoje města - územního
plánu. Nový územní plán vychází ze stávajícího dokumentu a rozvíjí ho. Pojímá Třeboň jako město lázeňské,
město s historickým centrem. Připomínky a dotazy občanů se týkaly především plánované přeložky, její trasy i
způsobu provedení. Dle vedoucího oddělení územního plánovaní MěÚ Třeboň Ing. arch. Aleše Valdera v tomto
případě ukáže až projektová příprava, jaká trasa je nejvhodnější. Územní plán řeší vymezený „koridor“, nikoliv
přímo konkrétně komunikaci. Diskuse se vedla též kolem protipovodňových opatření, resp. zvyšování retenční
kapacity Rožmberka, ale i případného nebezpečí velké vody ze strany od rybníků Svět a Opatovický. Přímo na
místě mohl připomínku k územnímu plánu v rámci veřejného projednávání podat kdokoli. Námitky a
připomínky budou jednotlivě posouzeny, tříděny a následně předloženy zastupitelstvu.

STŘÍPKY
Herní prvky v Aurorě
Protáhnout tělo si můžete nově v lázeňském parku u Aurory na nových cvičících strojích. K nalezení jsou na
kolonádě v lázeňském parku Lázní Aurora (poblíž terasy restaurace Harmonie a Bowling Baru). Stroje jsou
veřejně přístupné, slouží pro všechny hosty. Podobné herní prvky budou v nejbližší době instalovány i na
sídlišti Hliník.
Den otevřených dveří v Arpidě
V úterý 9.10. proběhl v centru Arpida den otevřených dveří. Arpida poskytuje komplexní koordinovanou péči v
duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s
tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Koordinátorka Zdravého města Alena Zárubová se dne
otevřených dveří zúčastnila a jménem města nabídla možnost další spolupráce. V budoucnu tak snad v Třeboni
uvítáme tělesně postižené z Arpidy a připravíme jim pěkný program.
Zvířata v životě lidí
Třeboňské výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík Vás zve na 1. konferenci Zvířata v životě lidí. Akce
proběhne 9. listopadu v Loutkovém divadle na Masarykově náměstí. Konference bude zaměřena na roli zvířat v
životě lidí a poslechnout si zde budete moci přednášky na téma zooterapie. A možná přijde i nějaké to milé
zvířátko☺ Více informací včetně přihlášky k prezentacím na www.canisterapie.org a nebo na
zajicova@canisterapie.org.

Podzimní škola Zdravých měst ČR
Ve dnech 17. – 19. října se v Prostějově konala již tradiční škola Zdravých měst. Akce se zúčastnila
koordinátorka Zdravého města Třeboně Alena Zárubová. Úvodní seminář třídenní akce byl zaměřen na řadu
témat - od strategického plánování měst a obcí, přes zapojování veřejnosti až po konkrétní nabídky spolupráce
ze strany organizací jako například Regionální environmentální centrum ČR, Fond dalšího vzdělávání či
neziskové organizace Kokoza. Akce ve svém druhém dni již tradičně pokračovala praktickými tréninky pro
začátečníky i pokročilé. Základní blok byl zaměřen na projektové řízení - tvorbu žádosti, rozpočet a celkové
řízení projektu. Rozšiřující blok se pod vedením zkušeného praktika s bohatými teoretickými znalostmi věnoval
strategickému řízení a přípravě strategických dokumentů.
Na jaře příštího roku bude tuto třídenní akci hostit právě Zdravé město Třeboň.

KONTAKTY:
•
•

politik Zdravého města Třeboň Mgr. Terezie Jenisová, terezie.jenisova@mesto-trebon.cz
koordinátor projektu Zdravé město Třeboň Mgr. Alena Zárubová, alena.zarubova@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

