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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.
………………………………………………………………………………

OHLÉDNUTÍ aneb co se podařilo…
Anketa ověřila třeboňské priority
4. října 2012 se v Besedě konalo veřejné diskusní fórum, jehož hlavním cílem bylo definování tzv. 10 P - tedy
deseti nejzávažnějších problémů či příležitostí města, jejichž řešení vidí občané jako prioritní. Po fóru
následovala celoměstská anketa, která měla prověřit, zda se na zvolených 10 P shodnou i ostatní Třeboňáci.
Výsledky šetření potvrdily, že občané vidí jako největší problém kvalitu školního stravování. Na druhém místě
se umístilo zavedení třídění a svozu bioodpadu a třetím nejčastěji uváděným problémem bylo více se věnovat
řešení drogové problematiky u dětí. Tyto tři problémy společně s problematikou slučování škol a
nedostatečného propojení místních částí cyklostezkami se zároveň staly ověřenými problémy fóra. Tyto
problémy stanovil průnik 10 problémů formulovaných v rámci veřejného projednávání a 10 problémů v rámci
ankety.

Ačkoliv stále hovoříme o 10 P, ve skutečnosti mohli lidé v anketě hlasovat pro dvacet témat, která účastníci fóra
vybrali. Všechna tato témata budou zapracována do tzv. Plánu zdraví a kvality života, budou s nimi seznámeni
zastupitelé a bude k nim přihlíženo při sestavování rozvojových dokumentů a rozpočtu.
Celkové výsledky si můžete prohlédnout v tabulce:

DALŠÍ PROBLÉMY STANOVENÉ DESATERO PROBLÉMŮ MĚSTA
NA FÓRU
TŘEBONĚ

OKRUHY
životní prostředí
zdravý životní styl
doprava
stůl mládeže
zdravý životní styl
stůl mládeže
bezpečnost občanů
sport,volný čas,kultura
sociální služby
sociální služby
školství a vzdělání
úřad a občan
cestovní ruch,lázeňství
doprava
životní prostředí
školství a vzdělání
bezpečnost občanů
cestovní ruch,lázeňství
sport,volný čas,kultura
úřad a občan

PROBLÉMY
zavést třídění a svoz bioodpadu
zlepšit kvalitu pitné vody
nedostatečné propojení cyklotras z Třeboně do místních částí
neslučovat školy
zlepšit kvalitu školního stravování
zvýšit kontrolu městské policie v zámeckém parku
řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence)
rozšířit kapacitu sportovišť a zlepšit přístupnost pro veřejnost
chybí mateřské centrum
chybí sociální služby pro zdravotně postižené děti
rozšířit otevírací dobu knihovny, zvýšení počtu akcí v knihovně
zajistit více financí pro místní části
zavedení lázeňských benefitů pro občany Třeboně
omezit dopravu na hrázi rybníka Svět v letních měsících
zlepšit kvalitu vody v rybnících
podporovat mimoškolní činnost a volnočasové aktivity pro všechny
řešit alkoholovou problematiku (omezení konzumace na veřejných místech)
rozvíjet spolupráci v cestovním ruchu (podnikatelé, město, lázně…)
rozvoj sportovního areálu na sídlišti Hliník
dále rozvíjet informovanost ve městě (ročenka, on-line přenosy ze zastupitelstev…)

HLASY Z FÓRA

HLASY Z ANKETY
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14
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11
10
7
7
6
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4
3
3
3
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55
2
19
12
73
6
35
6
4
7
14
1
15
7
8
15
13
5
4
1

POŘADÍ
1.-2./2.
1.-2./18.
3./4.
4.-5./9.
4.-5./1.
6./13.-14.
7.-8./3.
7.-8./13.-14.
9./16.-17.
10./11.-12.
11./7.
12.-14./19.-20.
12.-14./5.-6.
12.-14./11.-12.
15./10.
16./5.-6.
17.-20./8.
17.-20./15.
17.-20./16.-17.
17.-20./19.-20.

OVĚŘENO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Spolupráce s Domovem seniorů
Letošní rok je z evropského pohledu věnovaný "aktivnímu stárnutí a mezigeneračnímu soužití". Rok se sice chýlí
ke konci, nicméně potřeba posilovat mezigenerační vztahy by neměla být omezena jen na určitou dobu, ale měla
by být stálá. Ve spolupráci se ZUŠ Třeboň bychom chtěli připravit seniorům pěkné dárky a zpestřit nadcházející
adventní čas pěkným vystoupením žáků ZUŠ Třeboň. Doufáme, že se tato spolupráce podaří a přispějeme tak k
mezigeneračnímu soužití.
Rovněž věříme, že i v příštím roce navážeme na dobré vztahy s Domovem seniorů a ZUŠ a připravíme společně
nějakou pěknou výstavu. Snad nám okolnosti budou přát.

Obec přátelská rodině
Město Třeboň se zúčastní soutěže „Obec přátelská rodině“. Tato soutěž je nástrojem k propagaci rodinné
politiky na místní úrovni. Soutěž vyhlašují Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné
příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center a Asociací center pro
rodinu. Soutěž představuje rodinnou politiku jako komplexní souhrn opatření a aktivit z celé řady veřejných
oblastí života společnosti, jejichž systematické zavádění a realizace přispějí k tvorbě prostředí všestranně
přátelského rodině na místní úrovni. Obec může při úspěšném posouzení přihlášky získat až 1.100 000 Kč na
rozvoj rodinné politiky v obci (neinvestiční dotace). Vítěze vyhlásí ministr práce a sociálních věcí v březnu 2013.

STŘÍPKY
Konference Příroda mostem mezi generacemi
Ve středu 31. října se v Kongresovém sále Krajského úřadu v Jihlavě konala konference, která uzavřela projekt
Příroda mostem mezi generacemi. Této konference se zúčastnili zástupci města Třeboně. Mezinárodní projekt
Příroda mostem mezi generacemi druhým rokem realizují na Vysočině Chaloupky, o. p. s., a je příležitosti k
setkávání mladých a starších lidí. Konference seznámí účastníky s principy mezigeneračního učení dětí a
seniorů a představí zajímavé přístupy a metody, jak připravovat jejich společná setkání. V dnešní době seniorům
mnohdy chybí kontakt s mladou generací a ta naopak ztrácí zájem o veřejné dění v bezprostředním okolí. To
může být příčinou řady problémů. Přitom obě generace si vzájemně mají co předat.
Konference byla velmi zdařilá.
Přehlídka nejlepších místních Agend
V úterý 20. listopadu 2012 se v Kaiserštejnském paláci v Praze uskutečnila 19. Konference NSZM ČR 2012,
která byla v letošním roce spojená s "Přehlídkou nejlepších místních Agend 21". Zástupci měst Chrudimi,
Kopřivnice, Litoměřic, Prostějova, Vsetína, obce Křižánky a mikroregionu Drahanská vrchovina během akce
prezentovali své osvědčené postupy a zkušenosti z oblasti zapojování veřejnosti, strategického řízení úřadu i
obce, ze zajímavých projektů a aktivit k udržitelnému rozvoji. Všichni uvedení přesvědčili expertní hodnotitele
i další účastníky, kterých na akci bylo více než 160, a obhájili titul nejpokročilejších místních Agend 21 v celé
České republice.

Letošní rok se pomalu chýlí ke konci a nadcházející doba je často dobou bilancování.
Proč se tedy neohlédnout i za aktivitami Zdravého města? Letošní rok jich přinesl mnoho a projekt Zdravé město
Třeboň tak úspěšně míří do dalšího roku a věřme, že i ten bude neméně zajímavý….

Ohlédnutí za rokem 2012…
Úspěšná realizace Fóra Zdravého města,
Jihočeský festival zdraví a výstava Ligy proti rakovině
Kampaně Červen bez úrazů, Dny zdraví a Den Země,
Obnovení pracovní skupiny Bezbariérová Třeboň,
Zavedení bezbariérové autobusové linky na trase ČB – Třeboň – JH,
Bezbariérový výtah v Loutkovém divadle,
Bezbariérový výtah v lázních Aurora,
Vydání mapy Bezbariérová Třeboň
Pěší výlet Rybníky známé, neznámé,
Podpora dobrovolnictví v Domově seniorů,
Pokračování projektu Prevence kriminality u dětí ve městě Třeboň,
Dvě milá setkání se spřáteleným městem Prachatice,
Zavedení bezpečnostních náramků pro seniory,
Veletrh neziskových organizací,
Pravidelné vydávání Zpravodaje Zdravého města – aktuální informace
Pokračování projektu Komunitní plánování - monitoring,
Účast na Jarní, Letní a Podzimní škole Zdravých měst ČR a dalších konferencích a seminářích,
Atd. atd. atd.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na aktivitách a akcích Zdravého města Třeboně v letošním roce. Bez
spolupráce a dobrých vztahů by tento projekt nebylo možné realizovat.
Mgr. Alena Zárubová, koordinátorka Zdravého města Třeboň

Vážení čtenáři,
závěrem nám dovolte popřát Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2013
vykročte tou správnou nohou.
nohou. Nezapomeňte, že i v příštím roce se můžete těšit na zprávy
ze Zdravého města Třeboně.
Třeboně.

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

