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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.
………………………………………………………………………………………………………………………
Pracovní skupiny komunitního plánování začaly pracovat
Proces komunitního plánování se začíná naplno rozbíhat. Dokladem toho je první setkání pracovních skupin
pro jednotlivé cílové skupiny komunitního plánování. Pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců uživatelů
sociálních služeb, poskytovatelů služeb, měst a obcí v regionu ORP Třeboň a z dalších odborníků. V pracovních
skupinách však může být každý, kdo má o problematiku sociálních služeb zájem. Pracovní skupinu 1
zaměřenou na seniory vede Dana Zavadilová z Oblastní charity Třeboň, pracovní supinu 2 pro zdravotně
postižené Aleš Adamec, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením Pístina. Skupina číslo 3 se
zaměřuje na mládež a rodiny s dětmi a její vedoucí je Eva Dytrichová, vedoucí odboru školství a sociálních věcí.
Čtvrtá pracovní skupina se věnuje potřebám ostatních osob v nepříznivé sociální situaci. Vedoucím této
skupiny je Lucie Bicková, inspektorka kvality sociálních služeb a ředitelka Oblastní charity Třeboň.
Na prvním jednání pracovních skupin 28. ledna se členové jednotlivých skupin seznámili s pravidly fungování
pracovních skupin a vyhodnotili realizaci komunitního plánu sociálních služeb za rok 2013. Další jednání se
uskuteční na počátku dubna.

Pozvánka na veřejné projednání komunitního plánování
S předchozím příspěvkem úzce souvisí i pozvánka na první veřejné projednání komunitního plánování sociálních
služeb na území ORP Třeboň, které se uskuteční 11.02. od 16 hodin v prostorách velké zasedací místnosti
Městského úřadu v Třeboni. Na jednání jsou zváni všichni, kteří využívají nebo se chystají využívat sociální
služby nebo se „jen“ zajímají o sociální problematiku. Vítáni jsou i ti, kteří se chtějí do procesu komunitního
plánování aktivně zapojit a ovlivňovat tak směřování a rozvoj sociálních služeb na Třeboňsku. Na setkání
představí svou činnost Oblastní charita Třeboň, Domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina, Hospicová
péče sv. Kleofáše a Fokus České Budějovice.
Přijďte se podívat, jaké služby jsou Vám v našem regionu dostupné a co se plánuje do budoucna. Těšíme se na
Vaše podněty a nápady. Všichni jste srdečně zváni.
Nový sběrný dvůr
Nový sběrný dvůr byl dokončen v loňském roce v rámci první fáze přesunu celého areálu Technických služeb
Rybářské ulice a nyní je již v plném provozu. Starý sběrný dvůr v Novohradské byl zrušen, a proto prosíme
všechny, kdo jej využívali, aby se tam již nesnažili nic odevzdat a jezdili s odpadem pouze do nového areálu.
V této chvíli se také připravuje druhá fáze přesunu Technických služeb, tedy rekonstrukce administrativní
budovy a zázemí.
Přeshraniční cyklistická spolupráce
V úterý 11. února se uskuteční první jednání se zástupci rakouského města Gmünd ve věci spolupráce v oblasti
rozvoje přeshraniční cyklistiky. Třeboň představí místní síť cyklostezek a cyklotras. Jednat se bude o propojení
tras do Gmündu.

Vyhlášení nejlepších sportovců okresu
V třeboňském Kulturním a kongresovém centru Roháč se v pátek 24. ledna udělovaly ceny nejúspěšnějším
sportovcům okresu Jindřichův Hradec za rok 2013. Anketu Nejúspěšnější sportovec roku 2013 okresu
Jindřichův Hradec pořádaly okresní sdružení České unie sportu ve spolupráci s agenturami ČOK CZ a AMIDO
consulting, městem Třeboň a Jindřichohradeckým deníkem.
V rámci slavnostního večera byly rozdány i zvláštní ceny města Třeboň za dlouholetou a prospěšnou činnost
v oblasti tělovýchovy a sportu. Obdrželi je sportovní veteráni zlatý olympijský veslař Jan Jindra, hokejista
Eduard Lukeš a házenkář Oldřich Vonka.

Třeboň se prezentovala v Brně, v Bratislavě, v únoru se představí v Praze
V polovině ledna se v Brně konaly veletrhy REGIONTOUR a GO. GO je mezinárodním veletrhem průmyslu
cestovního ruchu a REGIONTOUR mezinárodním veletrhem turistických možností v regionech. Třeboň se
v Brně představila rovnou v rámci čtyř expozic. Další veletržní „zastávkou“ byla Bratislava, následovat bude
Praha.
Provoz bezpečnostních náramků pro seniory bude zcela zdarma
Zastupitelé města podpořili návrh na poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na provoz signalizačního
zařízení pro seniory. Náramky jsou půjčovány především osaměle žijícím seniorům a slouží k přivolání pomoci
v ohrožení. Náramek doplňuje komunikační jednotka, která po stlačení bezpečnostního tlačítka spojí uživatele
se speciální linkou Městské Policie Třeboň. Funkčnost celé soupravy zajišťuje SIM karta. Do nedávné doby si
uživatel musel pravidelně kartu dobíjet, nyní po schválení zastupitelstvem bude město hradit paušální tarif pro
každou komunikační jednotku. Seniorům tak odpadne starost s dobíjením přístroje. Předpokládá se celková
částka cca 12.000,- Kč za rok.
Návštěvou plesu podpoříte charitu
Již poosmé se v Třeboni uskuteční pod záštitou města Třeboně Charitní ples. Koná se v pátek 7. února
v třeboňském kulturním centru Beseda. O předtančení se postarají českobudějovičtí Cetare, k tanci a poslechu
bude po celý večer hrát známá třeboňská kapela Second Service Band. Výtěžek z plesu věnuje Oblastní charita
Třeboň na pořízení kompenzačních pomůcek a na sociální služby, které charita poskytuje osobám se zdravotním
postižením nebo lidem v krizi.

Třeboňští senioři promovali na Univerzitě třetího věku
„Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování.“ Tuto moudrost pronesl kdysi významný
starořecký spisovatel, historik a filozof Plútarchos.
O řadě třeboňských seniorů to platí dvojnásob a důkazem toho je promoce třinácti z nich na Virtuální
Univerzitě třetího věku při Provozně-ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Slavnostní
promoce proběhla v tamní aule ve čtvrtek 16. ledna a kromě třeboňského konzultačního střediska se akce
zúčastnila řada dalších středisek napříč celou Českou republikou.
Promující seniory přivítal na úvodním semináři Karel Tomšík, proděkan pro mezinárodní vztahy, a manažerka
projektu Klára Nehodová. Slavnostní zdravice pronesli poslanec Parlamentu České republiky a místostarosta
Dačic Jan Bartošek, zástupkyně malé obce Srnojedy na Pardubicku a rovněž místostarostka Třeboně Terezie
Jenisová. Všechna konzultační střediska převzala pamětní listy.
Samotná promoce pak probíhala ve velmi důstojném duchu. Z rukou promotora Martina Pelikána, proděkana
pro studijní a pedagogickou činnost, postupně převzali zástupci všech konzultačních středisek Osvědčení
o absolutoriu Univerzity třetího věku pro své absolventy. Konzultační středisko Třeboň reprezentoval pan
Čestmír Kotek. Na tomto místě se sluší poděkovat ředitelce Městské knihovny Vlastě Petrové, díky níž se
Virtuální Univerzita třetího věku v Třeboni realizuje, a pogratulovat promovaným seniorům.
Třeboňští senioři si z Prahy odvezli nejen pěkné zážitky, ale i přesvědčení, že ve studiu budou dále pokračovat,
protože co omlazuje člověka víc než touha po vědění?!
Předáním Osvědčení o absolutoriu v Praze však slavnostní ceremonie pro seniory neskončily. Ve čtvrtek 6.
února si absolventi Virtuální univerzity třetího věku převzali v obřadní síni městského úřadu Třeboň z rukou
paní místostarostky Jenisové pamětní listy a malý dáreček.

Fotografie z akce

Pan Kotek přebírá Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku pro všechny třeboňské absolventy

Fotografie z akce

Třeboňští absolventi společně s ředitelkou knihovny Vlastou Petrovou a místostarostkou Terezií Jenisovou

Jak město pracuje na problémech z Fóra Zdravého města?
Již dvě občany Třeboně hojně navštívená Fóra Zdravého města přinesla seznam nejpalčivějších problémů.
Důkazem toho, že město v řešení vytipovaných záležitostí nezahálí, jsou započatá jednání ve věci realizace
mateřského centra a inspirativní návštěva venkovních koupališť ve městech Dačice a Soběslav.
První pracovní schůzka k realizaci mateřského centra proběhla 27. ledna. Kromě zástupců města a úředníků se
jí zúčastnila i paní Petra Brychtová, která vede mateřské centrum Lomnické klubíčko v Lomnici nad Lužnicí.
Ta pohovořila o svých zkušenostech a zmínila i řadu zajímavých postřehů nutných pro správný postup
při přípravě realizace mateřského centra. V současné době probíhá vytipování vhodných prostor pro mateřské
centrum. Na tuto aktivitu je v rozpočtu města na rok 2014 vyčleněno 300.000,- Kč.
Na loňském fóru a během následné ověřující ankety vyplynula jako největší problém absence venkovního
bazénu. V rámci řešení této záležitosti podnikli zástupci města a úřadu návštěvu venkovních koupališť
v Dačicích a Soběslavi. V Mladé Vožici se pak seznámili s projektem na výstavbu koupaliště. Všechny získané
informace poslouží jako inspirace a „odrazový můstek“ pro realizaci venkovního koupaliště v Třeboni. Realizace
této aktivity však bude vzhledem k finanční náročnosti projektu dlouhodobějšího charakteru.
Obhajoba titulu Bezpečná komunita
Město Třeboň zaslalo oficiální dopis na Odbor veřejného zdraví Karolinska Institutet při OSN ve Švédsku
s žádostí o zahájení procesu obhajoby titulu Bezpečná komunita. Po pěti letech od udělení musí každé město
projít obhajobou, pokud si chce mezinárodně uznávaný titul nadále udržet.

Školní jídelna zvyšuje ceny
Z důvodu navýšení vstupních cen surovin, včetně veškerých provozních nákladů, dochází k úpravě ceny jídel ve
Školní jídelně při ZŠ Na Sadech takto:
Doplňková činnost:
V doplňkové činnosti bude nabízena 1 polévka, 2 hlavní jídla a minutka.
V úterý navíc třetí jídlo sladké, ve čtvrtek jídlo bezmasé.
Jídla budou odlišná od školního stravování.
a) Ti, kteří se stravují ve školní jídelně (DPH 21%) polévka 12 Kč
oběd 65 Kč
salát 100 g 11 Kč
minutka 80 Kč
b) Rozvozy jídel (DPH 15%) polévka 10 Kč
oběd 64 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Školní stravování: ( dle vyhlášky č. 107)
Oběd pro děti = polévka, hlavní jídlo, salát nebo dezert nebo ovoce, nápoj:
a) Strávníci do 6 let
MŠ a ZŠ Lužnice (MŠ – svačina, přesnídávka 7 Kč, oběd 19 Kč)
b) Strávníci 7 – 10 let : 24 Kč
c) Strávníci 11 – 14 let : 27 Kč
d) Strávníci 15 a více let : 28 Kč
Nabídka pro školní stravování se skládá z 1 polévky a 3 hlavních jídel. Funguje objednávkový systém.
Změny v ceníku školního stravování platí od 1.3. 2014 !

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

