ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
II/ 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.

………………………………………………………………………………
PŘIPRAVUJEME…

Jarní škola Zdravých měst
V březnu se v třeboňských lázních Aurora uskuteční „Jarní škola Zdravých měst ČR“, která bude součástí
akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Akce se koná
pravidelně třikrát ročně (jarní, letní a podzimní škola) v členských městech Národní sítě Zdravých měst ČR.
Akce je třídenní a tradičně ji zahajuje úvodní seminář, který se věnuje strategickému plánování a řízení v obcích
a představuje aktuality v oblasti místní Agendy 21. Dále budou představeny aktivity odborných partnerů, se
kterými mohou obce spolupracovat. První den je přístupný i pro odbornou veřejnost.
Druhý a třetí den školení je pak věnován zejména koordinátorům projektu Zdravé město, kteří se vždy na akci
sjíždějí ze všech koutů České republiky.

Golfové hřiště v Třeboni
Devítijamkové hřiště vedle třeboňských Lázní Aurora by mělo vyrůst do konce června příštího roku. Dohodla se
na tom rada města se soukromým investorem. První etapa bude zahrnovat stavbu klubovny, chiping a pitching
greenu, prostory pro golfovou školu a také technické zázemí. Druhou etapou je samotné hřiště. Hřiště se bude
rozkládat na ploše asi 32 hektarů na břehu rybníka Svět. Třeboň si od golfového hřiště slibuje, že přiláká nové
turisty a doplní služby těm stávajícím i místním. Radost z plánované investice má pochopitelně i vedení lázní,
protože golfové hřiště může přilákat širší klientelu.
Spojení lázní a golfu není ničím neobvyklým. V Česku tato kombinace funguje v mnoha lázeňských městech.
Například v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových Lázních, Kynžvartu nebo Poděbradech.

OHLÉDNUTÍ aneb co se podařilo…
Bezpečností náramky pro seniory
V loňském roce pořídilo město Třeboň bezpečnostní náramky pro osaměle žijící seniory. Tento nákup se vyplatil
a náramky se již osvědčily v praxi. Strážníci městské policie během měsíce ledna obdrželi tísňový signál
z bezpečnostního náramku jedné seniorky. Operátorka situaci dobře vyhodnotila, strážníci na místo vyjeli a paní
se zdravotními problémy pomohli.
Je to poprvé od zahájení projektu bezpečnostních náramků pro seniory v Třeboni, co strážníci zasahovali.
V současné době je mezi seniory sedm těchto náramků. Město plánuje zakoupit další sadu náramků, v rozpočtu
byla na tento účel vyčleněna částka 100.000 Kč. Náramek dostává uživatel bezplatně do pronájmu. Zaplatí pouze
telefonní kartu v hodnotě asi 200 korun.

Setkání se starostou
Letošní první setkání starosty a vedení města s občany se uskutečnilo v Loutkovém divadle 10. ledna. Mezi
tématy diskuse se objevil rozpočet města, se kterým veřejnost seznámil Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. Dále Ing. arch.
Aleš Valder představil nový územní plán a starosta města Ing. Jiří Houdek vysvětlil občanům finanční řešení
ČOV. Na závěr pohovořila Mgr. Terezie Jenisová o situaci ve školní jídelně.
Audit rodina a zaměstnání
Třináct společností se zavázalo v projektu "Audit rodina & zaměstnání" k většímu slaďování pracovního
a rodinného života zaměstnanců. Mezi firmami zapojenými do projektu je i město Třeboň. Zástupkyně města
převzala v pondělí 28. ledna 2013 z rukou paní ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmily Müllerové
základní certifikát.
Základní certifikát znamená, že se městský úřad zapojil do projektu, zhodnotil stávající situaci a vytvořil
Strategii prorodinných opatření. Ta se týká sedmi oblastí - pracovní doby, rodičovství, mateřské a rodičovské
dovolené a návratu do práce, organizace práce, informační a komunikační strategie, kultury vedení, personálního
rozvoje a finančních a nefinančních výhod. Každá oblast počítá s konkrétními opatřeními, která budou
zapracována do vnitřních předpisů úřadu a postupně, v průběhu celého roku, uváděna v život. Po převzetí
jednotlivých opatření do praxe úřad získá tak zvaný plný certifikát.

A zde je certifikát z Auditu rodina a zaměstnání…

STŘÍPKY
Chráněné bydlení v Třeboni
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p. č. KN 1038 v obci a k. ú. Třeboň Jihočeskému kraji za
účelem „Výstavby chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením“. Pozemek se nachází poblíž
rybníka Svět a dnes slouží jako parkoviště lidem ze sídliště Hliník. Prodej pozemku, na kterém by mělo být
vybudováno chráněné bydlení pro klientky Domova Pístina, opět rozvířil diskuzi na posledním zasedání
třeboňského zastupitelstva.
Vedoucí Domova Pístina Aleš Adamec je ale přesvědčen, že místo je ve vhodné lokalitě, napojené na běžné sítě.
„Nevidím důvod, proč by zde měly vznikat nějaké třecí plochy. Pokud je tato lokalita vhodná pro tolik místních,
nevím proč by nebyla vhodná pro naše klientky,“ tvrdí.
Příspěvek NSZM
Z členství města v Národní síti Zdravých měst vyplývá povinnost každoroční platby symbolického členského
příspěvku, který v případě Třeboně činí 1,90 Kč na obyvatele.
Zastupitelstvo města tento finanční příspěvek pro NSZM schválilo.

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

