ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
VIII/ 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.
………………………………………………………………………………………………………..
PŘIPRAVUJEME…
Fórum zdravého města
K TŘEBONI PATŘÍ RYBY, O MĚSTĚ ROZHODUJTE I VY….

…to je heslo akce „Fórum Zdravého města Třeboň“, na kterou jste srdečně zváni!
Jaké problémy ve městě vidí jeho obyvatelé? Co zásadního tady chybí? Co je třeba zapracovat do městského
rozpočtu? Čím je nutné se ve městě zabývat? Otázky, na které můžete dát odpověď I VY..
O co se přesně jedná?

Fórum Zdravého města je každoročně se opakující setkávání vedení města a odborníků v nejrůznějších oblastech
lidského života s veřejností. Letos se tato akce uskuteční v Třeboni poprvé a rádi bychom, aby se stala tradiční a hojně
navštěvovanou širokou veřejností, kde každý dostane prostor vyjádřit svůj názor. Cílem je získat co nejširší zpětnou
vazbu k rozvoji města. 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. Následuje veřejná anketa, jejímž cílem je ověřit formulované
problémy co nejširším okruhem veřejnosti. Pak se konkrétní problémy předkládají k projednání radě a zastupitelstvu
města. Tyto samosprávné orgány stanoví úkoly a odpovědnosti za jejich řešení.
Třeboňské Fórum Zdravého města, kam jste zváni I VY, bude mít následující témata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Pro názornost si zde můžete prohlédnout schéma fungování fóra…

… a tady fotografie z fór, která se každoročně konají v ostatních Zdravých městech

Nezapomínejte, že Váš názor je pro rozvoj města důležitý! Přijďte nám ho říci na Fórum Zdravého města!
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!!!

Nový Jihočeský festival zdraví pro jižní Čechy v Třeboni
Zářijovou nabídku města Třeboně letos rozšíří nově připravovaná třídenní výstava „Každý svého zdraví strůjcem“.
Pořádá ji v součinnosti s městem Třeboň občanské sdružení Liga proti rakovině. V průběhu podzimu putuje tato
výstava po osmi městech České republiky a v září zavítá i k nám do Třeboně. Smyslem výstavy je informovat
netradiční preventivní a osvětovou formou nejen o rizicích rakoviny, ale i jiných civilizačních chorob. Součástí výstavy
bude i mobilní poradna a vyšetřovna, kde si mohou návštěvníci nechat zdarma vyšetřit svůj zdravotní stav (např.
krevní tlak, BMI, cholesterol, kontrola mateřských znamének atd.) a dostupné bude i odborné poradenství v oblasti
zdravé výživy, nádorové prevence apod. Akci doprovodí zajímavý kulturní program. Výstava bude k vidění na
Masarykově náměstí ve dnech 13. – 15. září.
Ukázky výstavy z jiných měst:

Zdravé město Třeboň navíc 15. září uspořádá první ročník Jihočeského festivalu zdraví, který bude zaměřen na vše,
co se týká zdravého životního stylu. Příležitost představit svou činnost zde dostanou ti, kteří se věnují zdraví,
zdravému životnímu stylu, prevenci chorob apod. Rádi zde uvítáme prodejce zdravé stravy, kompenzačních pomůcek,
chráněné dílny či neziskové organizace, ale prezentovat se mohou i sociální služby jednotlivých organizací. A to vše
napříč celým Jihočeským krajem. Pokud byste měli zájem pochlubit se svou činností či představit svoje zdravé
výrobky, neváhejte kontaktovat níže uvedené osoby, nejpozději do 15. srpna.
•
•

Alena Zárubová, E-mail: alena.zarubova@mesto-trebon.cz, Tel: 384 342 164
Jana Vítková, E-mail: jana.vitkova@mesto-trebon.cz, Tel: 384 342 166

OHLÉDNUTÍ aneb co se podařilo…
Nový pomocník pro seniory
Novým pomocníkem zejména pro osaměle žijící seniory či osoby žijící v domech s pečovatelskou službou bude od
letošního léta číselná tísňová signalizace. Toto zařízení je určeno pro poskytnutí pocitu jistoty, bezpečnosti a
většího komfortu uživatele. O co se přesně jedná?
Signalizační zařízení se skládá z hlavní komunikační jednotky (viz foto), což je vlastně takový malý telefon, do
kterého se vkládá SIM karta. Tato jednotka komunikuje přes mobilní síť. Druhou částí zařízení je náramkový
vysílač s nouzovým tlačítkem, který funguje přes radiovou síť.
Náramkový vysílač slouží k odeslání poplachového hlášení. Poplach vyslaný seniorem bude přijat na speciální
lince oddělení Městské policie Třeboň a seniorovi bude poskytnuta pomoc buď přímým výjezdem policie,
eventuálně záchranné služby, nebo slovní pomocí, neboť zařízení obsahuje hlasitý reproduktor a velmi citlivý
mikrofon pro komunikaci mezi volajícím a městskou policií. Seniorovi se tak může v případě nouze okamžitě
dostat rychlé pomoci, která mnohdy dokáže zachránit i lidský život.
Město Třeboň vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 110.000,- Kč, za kterou pořídilo 10 těchto speciálních telefonů.
Odborem školství a sociálních věcí budou následně vytipováni senioři, kterým bude tento přístroj bezplatně
zapůjčen do užívání. Zakoupit si musí pouze SIM kartu v řádu desítek korun s nutnou výší kreditu. Pak již
mohou přístroj užívat.
Věříme, že tento přístroj pomůže zajistit větší bezpečí a komfort našim osamělým seniorům.

A takto noví pomocníci vypadají…

STŘÍPKY
Přijďte 2.8.2012 na Setkání se starostou a vedením města. Pravidelné setkání se uskuteční od 18:00 v
Loutkovém divadle. Na programu bude mimo jiné představení Aktivit Zdravého města Třeboň (Jihočeský
festival zdraví, Fórum Zdravého města), informací o připravovaných kulturních akcích podzimu 2012 a dále
proběhne beseda o Besedě.

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

