ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
V/ 2013

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.
………………………………………………………………………………

Den Země
Na pondělí 22. dubna připadá již tradičně Den Země. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se
konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
V Třeboni již tradičně tento den proběhl pod taktovkou Českého nadačního fondu pro vydru. V zámeckém
parku byly pro děti z třeboňských základních škol připraveny hry a soutěže, při kterých se děti zábavnou
formou dozvěděly nové informace o přírodě i její ochraně. Soutěžní hry na téma přírody a ochrany přírody se
setkaly s příznivým ohlasem nejen u pedagogů, ale i u žáků.
Odpolední program pak vyvrcholil přednáškou cestovatele a fotografa Martina Procházky o jeho cestách po
střední Africe a setkání s gorilami nížinnými.

Pár fotografií z akce…

Hospic – nová služba na Třeboňsku
Především rodiny, které mají ve svém okruhu osobu v posledním stadiu nevyléčitelné nemoci, by se brzy mohly
dočkat pomoci a podpory ze strany nově vznikající hospicové péče. Ta by své služby měla začít poskytovat od
září na Třeboňsku. Tento typ služby v regionu zatím zcela chybí. Hospicová péče se zaměřuje na umírající
a osoby bez prognózy na zlepšení. Cílem je zajistit těmto osobám co nejdůstojnější závěr života.
Zázemí budoucí domácí hospicové péče získalo Občanské sdružení na podporu mobilního hospice na Třeboňsku
v Domově s pečovatelskou službou v Chelčického ulici v Třeboni. V Rožmberské ulici v domě č.p. 29 byly hospici
poskytnuty prostory pro skladování kompenzačních pomůcek. Všechny prostory získal hospic do užívání od
města formou výpůjčky, čímž byla splněna podmínka pro registraci občanského sdružení Krajským úřadem
Jihočeského kraje. Navíc Třeboň investovala 50.000 korun do potřebné rekonstrukce těchto prostor. Dalších
14.000 korun poskytlo město také na propagaci mobilního hospice formou kulturně benefiční akce „Týden pro
hospic“, která proběhne ve dnech 6. – 12. května.
Jihočeské ORL dny v Auroře
Třeboňské Lázně Aurora se staly ve dnech 25. a 26. dubna místem setkání špiček českého ušního, nosního
a krčního lékařství (ORL). Této akce se účastnila řada lékařů z celé České republiky. Mezi přednášejícími letos
byli navíc i specialisté ze Slovenska a Švédska. Mezi hlavní témata jednání patřila problematika onemocnění
vedlejších nosních dutin, úrazy, nádory, záněty a zánětlivé komplikace, ale i diagnostika a léčba dalších
onemocnění v oblasti hlavy a krku

Finanční příspěvky pro poskytovatele sociálních služeb
Dvěma poskytovatelům, kteří zajišťují v Třeboni pečovatelské služby, přispěje i letos Třeboň na provoz. Oblastní
charita Třeboň a Ledax o.p.s. získají za každou korunu z úhrady klienta 50 haléřů od města. V loňském roce to
v případě Oblastní charity činilo 3.627 korun na jednoho klienta z celkového počtu 41. Ledax pomohl 146
klientům a město mu na to přidalo 3.163 koruny na jednoho klienta.
Na kole dětem
Od roku 2010 probíhá vždy začátkem léta veřejná cyklotour „Na kole dětem“ napříč Českou republikou. Jedná se
o jedinečnou akci, která se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné sportovní
projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Během letošního 4. ročníku zavítá mimo jiné i do Třeboně.
Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazí na desetidenní cyklojízdu. Přidat se může každý na kousek,
jednu etapu, nebo celou trasu. Rostoucí počet aktivních účastníků, partnerů a podpora akce z řad známých
a významných osobností svědčí o tom, že projekt, který přináší malým onkologickým pacientům možnost
účastnit se rekondičních pobytů, má smysl. Třeboň bude zahrnuta v 6. etapě cyklotour, která povede z Českých
Budějovic přes Třeboň, Jindřichův Hradec, Třešť do Velkého Meziříčí. Peloton se v Třeboni zastaví 11. června
v dopoledních hodinách.
Této cyklotour předcházejí besedy Josefa Zimovčáka na základních a středních školách. Josef Zimovčák je
mnohonásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole, držitelem světového rekordu 522,42 km v jízdě na
vysokém kole 24 hodin nonstop, přejel na vysokém kole USA od západu na východ v délce 4 458 km za 28 dnů
(1998) a v režimu profesionálů pokořil trojici nejslavnějších cyklisticckých závodů Tour de France (2005), Giro
d´Italia (2006), La Vuelta Espana (2007).

Ve dnech 3. a 4. dubna navštívil Základní školu Na Sadech, Základní školu Sokolská, Základní školu praktickou
a OA, SOŠ a SOU. Dětem humornou formou předvedl, jak se jezdí na vysokém kole, vysvětlil smysl akce „Na
kole dětem“, pohovořil o svých zkušenostech z vrcholových závodů a nezapomněl ani na nezbytnost používání
ochranných pomůcek při jízdě na kole.
Tímto bychom Vás také velmi rádi pozvali přímo k zapojení do cyklistického pelotonu. V příštím čísle
přineseme podrobnosti k akci.

Plánování sociálních služeb na Třeboňsku pokračuje
Již od roku 2010 probíhá na území Třeboňska úspěšně plánování rozvoje sociálních a souvisejících služeb. Děje
se tak v rámci tzv. komunitního plánování, kdy zástupci poskytovatelů těchto služeb ve spolupráci s jejich
uživateli a ve spolupráci s obcemi diskutují o potřebnosti, dostupnosti a způsobech financování těchto služeb.
Výstupem diskusí konaných v tematicky orientovaných pracovních skupinách pak je dokument „Komunitní
plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň“, který je možné najít mimo jiné na
webových stránkách města Třeboně.
V tomto materiálu jsou definovány kapacity jednotlivých služeb v území a jsou zde také zaneseny aktuální
plány na jejich rozšiřování nebo zkvalitňování. Je zde rovněž popsán systém sledování naplňování cílů tohoto
materiálu. Původní dokument zpracovaný v letech 2010 - 2011 byl v loňském roce aktualizován. Další
aktualizace se plánuje na roky 2013 - 2015. Na pokračování procesu plánování sociálních souvisejících služeb se
podařilo Jihočeské rozvojové o.p.s. v partnerské spolupráci s městem Třeboň získat finanční prostředky
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
V první polovině roku 2013 dojde rovněž k aktualizaci Katalogu sociálních a doprovodných služeb, které jsou
uživatelům na Třeboňsku k dispozici. Katalog obsahuje informace o tom, komu jsou služby určeny, co je jejich
obsahem a obsahuje také kontaktní informace vč. časové dostupnosti služeb.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Štafeta Corpus Domini v Třeboni
V letošním roce opět proběhne naším městem štafeta Corpus Domini, která startuje v Praze a končí v italském
městě Orvieto. Štafetový běh vede po stopách cesty českého kněze Petra z roku 1263 z Prahy do Říma. Letos si
tedy připomínáme 750. výročí. Při této cestě došlo k církevní události, na základě které se po celém světě slaví
svátek Corpus Domini, tedy křesťanský svátek Božího těla. Štafetu Třeboň přivítá v sobotu 25.května v 10.15.
Zájemci se mohou ke štafetě připojit, každý obdrží památeční tričko.
Valná hromada Národní sítě Zdravých měst ČR
Ve středu 24. dubna proběhla již tradičně v Jihlavě Valná hromada Národní sítě Zdravých měst. Na zasedání
byla projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, nové služby
asociace pro členy i další témata. V rámci Valné hromady byli představeni noví členové NSZM. Mezi pěti nově
přistoupivšími členy jsou letos tři z jižních Čech. Jedná se o místní akční skupiny Rozkvět zahrady jižních
Čech, Vodňanská ryba a Blanský les-Netolicko. V rámci této jarní Valné hromady proběhly volby Rady
a Revizní komise NSZM. Z nominovaných kandidátů bylo zvoleno devět zástupců aktivních a kvalitně
postupujících měst či regionů a z jejich středu vyšel rovněž nový předseda asociace.
Velké změny se však v těchto orgánech nakonec nekonaly. Post předsedy NSZM obhájil pan Petr Hermann
(Litoměřice) a post prvního a druhého místopředsedy pan Petr Řezníček (Chrudim) a pan Martin Hyský (kraj
Vysočina).

Návštěva dánského Horsensu
V rámci posilování partnerských vztahů navštívilo vedení Třeboně dánské město Horsens. Horsens leží na
východě Jutského poloostrova a žije zde asi 50.000 obyvatel. Právě Horsens jako Zdravé město kdysi inspiroval
Třeboň ke vstupu do Národní sítě zdravých měst. Návštěva Horsensu se uskutečnila na základě pozvání
velvyslance ČR v Dánsku pana Zdeňka Lyčky.
Město Horsens bývalo partnerským městem Třeboně, ale při reformě veřejné správy v roce 2007 rozhodlo
tehdejší vedení města Horsensu o ukončení partnerství. Nyní je opět snaha o jeho oživení. Český velvyslanec
v Dánsku, nový starosta města Horsensu a starosta města Třeboně mimo jiné zahajovali výstavu o královně
Dagmar, která je pro Dány velmi významnou osobností dějin. Dagmar Dánská nebo také Markéta
Přemyslovna byla česká princezna, dcera krále Přemysla Otakara I., která se později sňatkem s dánským
králem Valdemarem II. stala dánskou královnou.
Česká verze výstavy by měla mít slavnostní vernisáž v Třeboni v září při Jihočeském festivalu zdraví.
(Podrobnější informace o návštěvě Horsensu najdete v květnovém čísle Třeboňského světa.)
Bezpečná komunita
Bezpečná komunita je prestižní titul, které v České republice drží pouze tři města včetně Třeboně. V současné
době se město ve spolupráci s PhDr. Michaelou Lavičkovou, která doposud agendu vedla, začíná intenzivně
připravovat na obhajobu titulu v příštím roce. Postupně dojde k předání agendy Bezpečné komunity zástupcům
Zdravého města Třeboň.

Zdislavská pouť
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina, si Vás dovoluje pozvat na tradiční akci
„Zdislavská pouť“. Akce se uskuteční 9. května od 13 do 19 hodin v areálu Domova Pístina. Těšit se můžete na
řadu atrakcí, taneční zábavu s živou kapelou či ukázky řemesel. Jste srdečně zváni.

Výročí zpravodaje Zdravého města.
Víte, že toto číslo zpravodaje Zdravého města je výjimečné? Nevíte? Tak vězte, že právě před rokem vyšlo
oficiálně první číslo. Od té doby jsme Vás na stránkách zpravodaje informovali o všech důležitých akcích
Zdravého města. Budeme se i nadále snažit, aby další čísla zpravodaje byla neméně pestrá a abychom Vám
mohli zprostředkovat všechny zajímavé a důležité okamžiky v projektu Zdravé město Třeboň.
Alena Zárubová, koordinátorka Zdravého města

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

