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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…
Nové herní a cvičební prvky v Třeboni
Na sídlišti Hliník si budou moci obyvatelé zacvičit na nově instalovaných cvičebních strojích. Podobné herní
prvky jsou již k dispozici na kolonádě v parku Lázní Aurora. K protažení celého těla je mohou využívat nejen
lázeňští hosté, ale i místní občané.

Školní jídelna
Nejrůznější polemiky, dohady a stížnosti na kvalitu školního stravování, ale i výsledky ankety zveřejněné v rámci
Fóra Zdravého města, vedly vedení Třeboně k zásadním krokům směřujícím k řešení nepříjemné situace. Školní
jídelna, příspěvková organizace města, se sloučí se Základní školou Na Sadech.
Město nejprve zvažovalo možnost svěřit provoz jídelny soukromníkovi. Nakonec ale na základě zkušeností
z jiných měst bylo rozhodnuto sloučit jídelnu se základní školou, jejímž zřizovatelem je město Třeboň.
O školní jídelně bylo již napsáno a vyřčeno mnohé. Nejdůležitější však je, aby si všichni uvědomili, že změny ve
školní jídelně se dějí jen a jen ve prospěch dětí. Komerční strávníci mají možnost volby stravování, děti jsou však
odkázány ve většině případů na školní jídelnu. Proto si všichni přejeme, aby byly dětem v jídelně podávány
zdravé, chutné a nutričně vyvážené obědy. Změny, které průběžně probíhají, k tomuto cíli směřují.
Adventní akce v domově seniorů
Milou akcí v době Adventu byla návštěva ze Základní umělecké školy Třeboň v domově seniorů. Žáci
a pedagogové zpříjemnili vánoční čas seniorům zpěvem vánočních koled a malými dárky, které pro ně sami
vyrobili. V jídelně domova seniorů se sešla téměř dvacítka klientů. Babičky a dědečkové si pak za doprovodu
kytar a drobných perkusních nástrojů, které sami rozezvučili, zazpívali pěkné vánoční písně.
Na následující straně přinášíme pár fotografií z akce.

Adventní čas byl v třeboňském domově seniorů pestrý. Kromě žáků Základní umělecké školy navštívili domov
seniorů i zástupci Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice. Za Zdravé město se akce zúčastnila paní
místostarostka Mgr. Terezie Jenisová. Nejen vánoční cukroví, které napekli pro seniory dobrovolníci z ADRY,
ale i příjemné zpívání vánočních koled a módní přehlídka studentů Obchodní akademie, SOŠ a SOU Třeboň,
zpříjemnila seniorům adventní čas.

Domov seniorů v čase Adventu navštívila s vánoční besídkou i MŠ Sluníčko a dále Jaroslava Štěrbová za
komisi města pro občanské záležitosti, které přinesla seniorům balíčky s ovocem. Seniory navštívil i pan
místostarosta Zdeněk Mráz a 21.12. se celé vedení města společně s vedoucí odboru školství a sociálních
věci Bc. Evou Dytrichovou zúčastnilo slavnostního vánočního oběda.

STŘÍPKY
Nový projekt
Společnost Jihočeská rozvojová o.p.s. uspěla se žádostí o dotaci na projekt s názvem Plánování rozvoje
sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 – 2018. Tento projekt navazuje na projekt komunitního
plánování sociálních služeb pro roky 2011 – 2014 a umožní městu Třeboň jako partnerovi projektu pokračovat
v komunitním plánování i v dalším období. Do projektu je začleněno i vytvoření interaktivního katalogu
sociálních služeb.
Pozvání
10.1. se mohou setkat občané Třeboně se starostou a vedením města. Hlavními tématy setkání jsou rozpočet
pro letošní rok, nový územní plán a finanční řešení problematiky čističky odpadních vod, na kterou město
vrátilo dotaci. Chybět nebudou ani informace o školní jídelně. Začátek je v 18 hodin v Loutkovém divadle.
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Zpravodaj Zdravého města Třeboň je k dispozici na http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-uradtrebon/zdrave-mesto-a-ma-21.html

