ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

IX/ 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.
………………………………………………………………………………
Po delší prázdninové odmlce se opět hlásíme s novinkami Zdravého města Třeboně.
PŘIPRAVUJEME…
K TŘEBONI PATŘÍ RYBY, O MĚSTĚ ROZHODUJTE I VY….

Blíže se termín konání fóra Zdravého města!!! V minulých číslech jsme Vás informovali o systému a způsobu
konání této akce.
Pro shrnutí: Fórum Zdravého města je každoročně se opakující setkávání vedení města a odborníků v
nejrůznějších oblastech lidského života s veřejností. Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu,
problému či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi
nad připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. "od zeleného stolu". Předem jsou dány pouze
okruhy, o nichž se mluví. Na konci vyplyne z různých poznámek, připomínek a návrhů 10 nejzásadnějších
problémů z pohledu veřejnosti.

Diskutovat budeme nad těmito tématy:
•
1. Úřad a občan (rozpočet, strategie, informovanost)
•
2. Životní prostředí
•
3. Doprava
•
4. Cestovní ruch a lázeňství
•
5. Sport, volný čas a kultura
•
6. Sociální služby
•
7. Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
•
8. Zdravý životní styl, zdraví
•
9. Školství a vzdělání
•
10. Stůl mládeže
Zejména bychom chtěli upozornit na možnost zapojení mládeže do této akce. Mládeži bude vyhrazen
speciální prostor pro formulování jejich přání a požadavků v rozvoji města. Pokud máte ve svém okolí
zapálené mladé osoby, které se nebojí svůj názor říct nahlas, dejte jim o této možnosti vědět. Rádi je
mezi sebou uvítáme!

A teď to nejdůležitější:
Kdy?
čtvrtek 4.10.2012 od 17:00 hod
Kde?
Kulturně společenský sál Beseda
Moderuje?
Ing. Petr Švec – ředitel Národní sítě Zdravých měst
Představí se?
Domov seniorů Třeboň s výrobky klientů (možnost nákupu) a další (zatím v jednání)
Co bude zajištěno?
občerstvení, zajímavá tombola!!!

OHLÉDNUTÍ aneb co se podařilo…
Jihočeský festival zdraví úspěšně za námi…
Letos poprvé pořádalo město Jihočeský festival zdraví Třeboň, a to ve spolupráci s neziskovou organizací Liga
proti rakovině. Po tři dny běžel program na Masarykově náměstí. Sobota 15.září byla vyvrcholením celé akce.
Spousta muziky, tance, zábavy, sportu zaplnila centrum města. K tomu stánky se zdravou stravou,
zdravotnickými potřebami, poradny, vyšetřovna. A výstava Každý svého zdraví strůjcem. Akci doplnil program v
zámeckém parku a Běh kolem světa.
Tímto bychom velice rádi poděkovali všem, kteří se na této akci podíleli!

STŘÍPKY
Děti z projektu Adopce na dálku tráví prázdniny v jižních Čechách.
Vzpomínáte si na svou první cestu na Západ? Tak podobně se asi cítilo čtrnáct dětí z „Lukašenkova
Běloruska“, které v srpnu prožily desetidenní svobodné prázdniny v jižních Čechách.
Běloruské děti kromě Třeboně navštívily i Hlubokou nad Vltavou, Kleť a Český Krumlov.
Celá akce se ze stany dětí setkala s obrovským nadšením.
Jarní škola Zdravých měst příští rok v Třeboni.
První škola Zdravých měst se v příštím roce odehraje v Třeboni. Národní síť Zdravých měst oslovila Třeboň s
nabídkou pořádání akce. Školy Zdravých měst se konají obvykle třikrát do roka v členských Zdravých městech.
Zpravidla jsou tří denní. V březnu tak uvítáme v Třeboni zástupce Zdravých měst z celé České republiky.

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

