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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.

………………………………………………………………………………
Jihočeský festival zdraví opět v Třeboni
V loňském roce obohatil kulturní program Třeboně první ročník Jihočeského festivalu zdraví. Jelikož se tato
akce setkala s velkým ohlasem, připravujeme pro letošní rok pokračování. Festival dostal opět záštitu
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Mgr. Ivany Stráské, která rovněž přislíbila svou účast na akci.
Jihočeský festival zdraví proběhne ve dnech 20. a 21. září na Masarykově náměstí a nabídne vše, co se týká
zdraví, zdravého životního stylu, prevence chorob apod. Příležitost představit svou činnost zde dostanou
prodejci 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 31. srpna.
Akci doprovodí zajímavý kulturní program. Jeho vrcholem bude vernisáž výstavy věnované dánské královně
Dagmar, původem Přemyslovně, za účasti dánského velvyslance v ČR a jak současného, tak bývalého českého
velvyslance v Dánsku.
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

K TŘEBONI patří ryby, O MĚSTĚ rozhodujete I VY ! Aneb Fórum Zdravého města již podruhé!
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...
Kde: Na Fóru Zdravého města
Kdy: 26.09.2013 od 17:00 v kulturně společenském sále BESEDA
Fórum Zdravého města se uskuteční již podruhé. V loňském roce se jej zúčastnilo přes 70 aktivně diskutujících občanů
a z fóra vzešla řada námětů na zlepšení kvality života ve městě. I letos chceme dát prostor všem občanům města, aby
vyjádřili svůj názor.
Na akci je zvána široká veřejnost. Cílem je získat co nejrozsáhlejší zpětnou vazbu k rozvoji města. Účastníci se mohou
vyjádřit
k
jakémukoliv
tématu,
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
mezi občany. Výsledky se předkládají k projednání radě a zastupitelstvu města. Tyto samosprávné orgány stanoví úkoly
a odpovědnosti za jejich řešení.
Pravidelně se při opakování Fóra Zdravého města předkládá veřejnosti k posouzení řešení problémů z minulých let.
„TOP 5“ problémů v roce 2012:
- Zavést třídění a svoz bioodpadu
- Nedostatečné propojení cyklotras z Třeboně do místních částí
- Zlepšit kvalitu školního stravování
- Řešit drogovou problematiku u dětí
- Neslučovat školy

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.
Za město Třeboň budou jako garanti pro každou oblast přítomni odborníci z řad zaměstnanců úřadu, lázní
a eventuálně další problematiky znalé osobnosti. Akci bude moderovat zástupce MěÚ a facilitovat diskusi bude
národní koordinátor Projektu Zdravé město a ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, Ing. Petr Švec.

Pár fotek z loňského fóra

Druhá etapa výstavby cyklostezky na Novou Hlínu je v plném proudu
Další etapa výstavby nové cyklostezky, která povede z Třeboně ve směru na Novou Hlínu, bude zahájena
v průběhu měsíce srpna. Nový úsek stezky povede od mostu ve Vodárenské ulici podél obchvatu směrem
k Hadímu křížku po levé straně. Aby mohla být tato akce realizována, muselo město vykoupit části pozemků.
Rada města jako zadavatel výběrového řízení vybrala zhotovitele této zakázky, přičemž jediným kritériem byla
cena. Ta v případě vítězné firmy BohemiaConstructiva Graf činí 3 422 986 korun.
Třeboňský hospic
„Smutek změněný v radost“
To je motto Občanského sdružení pro podporu mobilního hospice na Třeboňsku.
Po měsících příprav a zařizování nutných administrativních záležitostí se od 1. září konečně rozjede provoz
domácí hospicové péče sv. Kleofáše. Mobilní hospic nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního
pracovníka, psychologa a v případě zájmu také duchovního v situaci, kdy si rodina přeje pečovat o vážně
nemocného člena rodiny ve finálním stádiu života doma ve svém přirozeném prostředí.

Asociace měst pro cyklisty
Asociace měst pro cyklisty byla založena 02.07.2013. Město Třeboň je jedním ze zakládajících členů asociace.
Asociace měst pro cyklisty chce společně prosazovat nový pohled na dopravu v našich městech, vychovávat
odborníky na dopravu a usilovat o zvýšení podílu jízdních kol jako plnohodnotného prostředku pro každodenní
cesty. Asociace vychází z iniciativy Uherskohradišťské charty. Z textu tohoto dokumentu vyplývá pro město
povinnost ustanovení cyklistického koordinátora, cyklopolitika a městské pracovní skupiny „Cyklistická
doprava”. Činnost komise "Cyklistická doprava" je zaměřena na podporu rozvoje cyklistické dopravy,
cykloturistiky a rekreace v souladu s cíli Uherskohradišťské charty.
„Cyklopolitikem“ se po projednání radou města stala místostarostka Terezie Jenisová a „cyklokoordinárem“ byl
jmenován projektový manažer města Josef Klabeček. Pracovní skupinu tvoří zástupci rady města, úředníků
městského úřadu a městské policie.
První aktivitou Třeboně v rámci Asociace bude účast na cyklokonferenci VIZE25 v Pardubicích.
Rodinná centra
Zástupci města pokračovali v červenci v návštěvách rodinných center v Jihočeském kraji, aby načerpali
inspiraci ke zřízení rodinného centra v Třeboni. Tento záměr je v současné době ve stádiu jednání a příprav.
Zástupci města navštívili mateřské centrum Borovánek v Borovanech a dále navštívili dětské „Hřiště bez bot“
v Českých Budějovicích, vybudované v prostorách bývalé teplárny.

Setkání s vedením města
Ve středu 03.07. proběhlo v Loutkovém divadle další pravidelné setkání veřejnosti se starostou a vedením
města. Starosta Jiří Houdek informoval o letošních povodních, radní a zastupitel Jiří Vopátek o závěrečném
účtu města za rok 2012 a místostarostka Terezie Jenisová o aktivitách s partnerskými městy.
Studie domu Štěpánka Netolického
Veřejná prezentace studie Centra současného umění Mistra třeboňského oltáře se uskutečnila v pondělí 29.07.
v Loutkovém divadle. Tématem prezentace byla studie domu Štěpánka Netolického a Schwarzenberského
špejcharu. Studii představil Jan Mladovský, studentské návrhy profesor Tichý z Atelieru Kohout-Tichý a studii
využitelnosti Ing. Arch. Jaromír Kročák.
GO17
V roce 2017 se bude v Rakousku konat Zemská výstava. O její pořádání se mimo jiné uchází dolnorakouské
město Gmünd. Do této iniciativy s názvem GO17 se zapojilo 21 rakouských obcí a tři česká města Třeboň,
Jindřichův Hradec a České Velenice. V rámci iniciativy GO17 organizátoři plánují natočit společný videoklip ve
všech zúčastněných obcích a městech. Společným jmenovatelem tohoto videa je tanec na jednoduchou
choreografii. Natáčení v Třeboni se uskutečnilo v pátek 2. srpna 2013 ve 14.30 hodin na hrázi rybníka Svět.

Lázeňská Třeboň
Již tradičně na počátku srpna probíhají slavnosti
třeboňských slatinných lázní - Lázeňská Třeboň.
I letos akci doprovodil bohatý kulturní program.
Na Masarykově náměstí proběhly tradiční řemeslné
trhy.
Lázně Aurora a Bertiny lázně nabídly mimo jiné
ochutnávku specialit lázeňských restaurací a
lázeňských likérů a v obou lázeňských domech
proběhly prohlídky s průvodcem.

Školení k udržitelnému rozvoji
Pod hlavičkou projektu Zdravé město proběhne v září na městském úřadě školení k udržitelnému rozvoji pro
úředníky, členy komise Zdravého města a další vytipované osoby. Školení povede národní koordinátor projektu
Zdravé město a ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR pan Ing. Petr Švec.
Zdravá města slaví 20 let
V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky
(NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří více než 100
měst, obcí, mikroregionů a krajů. Příští rok NSZM ČR oslaví krásné dvacáté narozeniny. U této příležitosti
pořádá NSZM ČR letos v září 20. Jubilejní konferenci, která se uskuteční v Olomouci. Dvoudenní akci zahájí
přehlídka nejpokročilejších měst, obcí a regionů, jenž jsou držiteli kategorie „B“ místní Agendy 21. Na
přehlídku bude navazovat slavnostní recepce spojená s oslavou 20 let asociace NSZM ČR. Program druhého
dne akce bude ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci věnován tématu podpory pohybové aktivity
na národní úrovni a možnostem uplatnění v praxi obcí a regionů.
Běh kolem Světa
Předzvěstí blížícího se Jihočeského festivalu zdraví bude o týden dříve druhý ročník společensko-sportovní
akce Běh kolem světa. Závod startuje v sobotu 14. září v 15.15 v lázeňském parku Aurora. Přihlásit se může
každý, kdo rád dělá něco pro zdraví.

Veřejné projednání územní studie Stará Hlína a regulační plánů Třeboně
Ve středu 31.07. proběhlo na městském úřadě veřejné projednání územní studie Stará Hlína a soustavy tří
regulačních plánů Třeboně. V případě Staré Hlíny se jednalo o největší rozvojovou plochu na severovýchodním
okraji Staré Hlíny, kde může vzniknout až 18 stavebních pozemků.
Soustava regulačních plánů Třeboně, která byla projednána, se týká území na západě Třeboně, které navazuje
na zastavěné území a leží až po čerpací stanici Shell a silnici do Břilic. Tyto dokumenty navrhují nejen řešení
splnění podmínek pro výstavbu dle platných předpisů (přístup na pozemky, minimální zastoupení zeleně v dané
ploše atd.), ale též navrhují novou parcelaci, tak aby bylo možno maximálně využít území při zachování
komfortu bydlení (s tím souvisí minimální výměra parcel). Dokud nejsou dokumenty schváleny, nelze v daném
území umisťovat stavby.
Ke studii i regulačním plánům, které jsou od 2.8.2013 zveřejněny na webových stránkách města Třeboně, může
každý u pořizovatele do 15 dnů od zveřejnění uplatnit písemné připomínky.
Seminář k aktivnímu stárnutí
Zástupci Zdravého města Třeboň se v srpnu zúčastní semináře v Prachaticích, který pořádá Centrum pro
studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO) při Karlově Univerzitě. Povede jej doc. MUDr. Iva
Holmerová Ph.D., významná česká odbornice na geriatrii, medicínu stáří a postavení seniorů v naší společnosti.
V rámci semináře bude mimo jiné představena i kniha Bedekr aktivního stárnutí. Toto setkání je zároveň
koncipováno jako šance k ještě lepšímu propojení odborníků, kteří se na realizaci služeb a aktivit pro seniory ve
městech a obcích podílejí.

Projekt „PROČJSMETADY – Art as Agency?“
Umění nemusí být nutně jen vizuální komunikací, zážitkem uspokojujícím naše estetické cítění či představy, ale
můžeme ho zdárně interpretovat i jako akční systém, jehož účelem je proměna zdůrazňující interakci. Projekt
PROČJSMETADY – Art as Agency se inspiruje příklady takovéto pozitivní transformace díky současnému
umění. Projekt s mezinárodní účastí třiceti umělců se koná pod vedením výtvarného umělce a pedagoga
Akademie výtvarných umění v Praze Jana Mladovského a občanského sdružení Art Direct.
Projekt se skládá ze dvou částí:
06. - 11. 08. 2013 se bude konat pro zúčastněné umělce a veřejnost sympozium a artkemp s přednáškami
a workshopy pro veřejnost v prostorách zámeckého parku a Loutkového divadla v Třeboni.
05. - 13. 10. 2013 proběhne v Třeboni v návaznosti na sympozium výstava a panelová diskuse,
jež je zamýšlena jako následná část a praktické vyústění studie Centra současného umění Mistra Třeboňského,
a je tudíž koncipována jako zkušební jízda pro tuto nově vznikající instituci.
Týdenní výstava se bude konat v soukromém i veřejném prostoru. Tematicky bude zaměřena na to, jak občané
města vnímají a používají prostory města a na posunech tohoto vnímání v závislosti na proměnlivém vztahu
mezi prostorem veřejným a prostorem soukromým.
Vernisáž výstavy Chuť čaje
V pátek 2. srpna zahájil vernisáž k výstavě Chuť čaje místostarosta pan Zdeněk Mráz. Na výstavě jsou
k vidění fotografie japonských zahrad Zdeňka Thomy a suiseki manželů Šerákových. 10. srpna 2013 v 11.00
hodin a 14.00 hodin jste zváni na ukázku japonského čajového obřadu. Čaj a tradiční japonské pečivo budete
moci i ochutnat.

Návštěva slovinské velvyslankyně v Třeboni
Třeboň navštívila v červenci slovinská velvyslankyně v ČR paní Mag. Smiljana Knez. V doprovodu starosty
města si prohlédla Třeboň a navštívila koncert Třeboňských Nocturen věnovaný muzikálové tvorbě.
Evropská komise pro prevenci živelných katastrof v archivech
V roce 2005 z popudu Evropské komise vznikla pracovní skupina pro prevenci živelných katastrof v archivech,
jejímiž členy jsou zástupci Polska, Německa a České republiky. Jednou z aktivit této skupiny je i příprava
a organizování seminářů a praktických cvičení pro archivní pracovníky odpovědné za krizové plánování. První
takové setkání se uskutečnilo v polských Katovicích a druhý seminář bude hostit Státní oblastní archiv
v Třeboni ve dnech 09. – 13.09. Seminář a praktická cvičení budou zaměřena na krizové plánování a řešení
konkrétních krizových situací v archivech. Zahájení se bude konat ve Schwarzenberském sále třeboňského
zámku.
Třeboňská letní setkávání
V termínu 14. – 18.08. se uskuteční první ročník Třeboňských letních setkávání. Jedná se o letní hudební školu
v oborech hra na hoboj, violoncello, kytaru a akordeon. Kurzy jednotlivých oborů budou probíhat v prostorách
Základní umělecké školy Třeboň. Třeboňská letní setkávání proběhnou pod záštitou starosty města ve
spolupráci s ředitelem ZUŠ MgA. Matoušem Řeřichou.

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

