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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.
………………………………………………………………………………
Ověřené problémy Fóra Zdravého města
Ve čtvrtek 26. září se v Besedě sešlo 64 účastníků Fóra Zdravého města. Fórum je jedním z nástrojů, kterými
Zdravá města zapojují obyvatele do veřejného dění. Fórum přináší deset tematických okruhů života ve městě.
Každý se může vyjádřit k jakémukoliv z nich. Během fóra jde o určení „top problémů“, které občané vidí jako
nejdůležitější pro následné řešení.
Po zářijovém fóru bylo určeno 13 takových témat. Všechny problémy, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly
zařazeny do takzvané ověřovací ankety. Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu,
Informačním a kulturním středisku města Třeboně na Masarykově náměstí, recepci Bertiných lázní,
informační přepážce Aqua info wellness centra Lázní Aurora, v městské knihovně, na poště
a v elektronické verzi na webu města.

V ověřovací anketě hlasovalo 363 lidí. 351 lístků bylo platných. Na anketním lístku bylo možné zaškrtnout
maximálně dva okruhy problémů k řešení. Ověřovací anketa potvrdila 6 problémů:
Nejvíce hlasů získaly následující záležitosti:
vybudovat novou polikliniku,
vybudovat venkovní bazén,
zlepšit kvalitu vody v rybnících (zejména ve Světě a v Opatovickém),
řešit problematiku odpadních vod v místních částech,
zajistit cyklistické trasy v ulicích Třeboně,
realizovat mateřské centrum.
Jednotlivým problémům budou přiděleni garanti, kteří se budou v nadcházejícím roce tématem zabývat, případně
alespoň přípravou jejich řešení. Realizace podnětů samozřejmě závisí na finančních možnostech města. Výsledky
ověřovací ankety budou též předloženy zastupitelům.
Děkujeme všem, kteří se ankety Fóra Zdravého města Třeboň zúčastnili!
Stříbrnou ratolest získala Třeboň
Jihočeská krajská síť environmentálních center Krasec a Jihočeský kraj uspořádaly 3. ročník soutěže „Jihočeská
ratolest“. Do soutěže jsou přijímány projekty, které se týkají praktické ochrany přírody, ekologického poradenství
nebo environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihočeském kraji. Projekty mohou přihlásit obce, školy,
neziskové organizace a absolventi jihočeských vysokých škol.
Město Třeboň získalo v kategorii A: Obce, svazy obcí, mikroregiony 2. místo. Pomyslnou stříbrnou medaili si
zasloužilo za projekt Internetový a interaktivní turistický průvodce za přírodními a kulturně historickými
zajímavostmi Třeboňska na www.stromytrebonska.cz. Certifikát doplňuje finanční odměna ve výši 5000 Kč.
Internetové stránky www.stromytrebonska.cz provozuje město Třeboň už sedmým rokem. Seznamují uživatele s
desítkami zajímavých, vzácných i památných stromů regionu Třeboňska. Odbor životního prostředí MěÚ
postupně rozšiřuje a aktualizuje náplň webu. Na stránkách funguje také turistický průvodce Trasy za stromy
a památkami Třeboňska.

Úspěšné Dny zdraví
Ve dnech 9. a 10. října proběhla v třeboňském KKC Roháč osvětová kampaň Dny zdraví. Letos byla ve znamení
spolupráce s občanským sdružením Liga proti rakovině Praha. Toto dobrovolné humanitární občanské sdružení
působí v České republice již od roku 1990 a jeho hlavním cílem je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory.
Osvětovou výstavou „Každý svého zdraví strůjcem“ prošlo za dva dny více než 330 dětí ze základních škol a přes
120 návštěvníků z řad veřejnosti. Mezi dětmi byl největší zájem o kondiční a smyslové hrátky „Zkus, jak na tom
jsi“. Většina se také nadšeně zúčastnila hlasování o nejkrásnější dětský obrázek na téma „Ve zdravém těle zdravý
duch“. Obrázky namalovaly děti z prvního stupně třeboňských základních škol. Dospělí návštěvníci se mohli
nechat zdarma namasírovat a prohlédnout si výstavu 130 let lázeňství v Třeboni. Kampaň probíhá v říjnu ve
většině Zdravých měst napříč celou Českou republikou.

Fotografie z akce

Veletrh neziskových organizací
V sobotu 19.10.2013 proběhl již čtvrtý ročník Veletrhu neziskových organizací. Svou činnost představily
neziskovky působící v různých oblastech od kultury a sportu přes ochranu přírody, cestovního ruchu až po
sociální oblast a zdravotnictví. Pořadatelem veletrhu je Třeboňská rozvojová společnost o. p. s. ve spolupráci se
Zdravým městem Třeboň a Jihočeskou hospodářskou komorou. Akci doprovodil bohatý kulturní program. Ke
shlédnutí byly ukázky práce se psy občanského sdružení Hafík či taneční vystoupení skvělé třeboňské tanečné
skupiny Lentilky. Děti se mohly podívat na dvě krásné pohádky, jednu v podání Divadelního spolku Kajetán
a druhou v podání Spolku třeboňského loutkového divadla. Zdravé město Třeboň také prezentovalo
prostřednictvím koordinátorky svoje celoroční aktivity.

Partnerství s brazilským městem Diamantina
Již v lednu navštívila Třeboň delegace z brazilského státu Minas Gerais a města Diamantina, aby zde pátrala
po kořenech bývalého brazilského prezidenta Juscelina Kubitschek de Oliveira, ale také aby navázala možnou
spolupráci s lázeňským městem. V pondělí 14. října 2013 opět poctila Třeboň svou návštěvou pětičlenná
delegace z Brazílie vedená tajemníkem pro vědu a techniku státu Minas Gerais, panem Dr. Narcio
Rodriguesem a doprovázená Dr. Karlem Chadimem z obchodního oddělení brazilského velvyslanectví v Praze.
Brazilská delegace přivezla též Memorandum o spolupráci mezi městy Třeboň a Diamantina.
Spolupráce by se měla týkat mimo jiné městských archivů, podpory v oblasti cestovního ruchu, rozšíření
obchodní výměny a kulturní spolupráce, přestože si obě strany uvědomují praktickou obtížnost výše
uvedeného vzhledem ke vzdálenosti, která obě města od sebe dělí.
Při návštěvě města byli členové delegace slavnostně přijati na městském úřadu v Třeboni, navštívili Státní
oblastní archiv Třeboň, kde se PaedDr. Laděna Plucarová soustavně věnuje pátrání po původu českých kořenů
Juscelina Kubitscheka. Přítomné seznámila s hypotézami, s nimiž pracuje a které vedou do obce Kolný, nebo do
Domanína. V Domaníně u Třeboně je pamětní deska, která připomíná osobnost Juscelina Kubitscheka. I u ní se
brazilští přátelé zastavili. Dále si prohlédli pracoviště Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR , Centrum
Algatech, v Opatovickém mlýně a na závěr absolvovali exkurzi do Lázní Aurora.

Protidrogový seminář
V pondělí 04.11. proběhl na základních školách a gymnáziu protidrogový seminář ve spolupráci s občanským
sdružením Řekni ne drogám – řekni ano životu a Zdravým městem Třeboň. Toto občanské sdružení působí
v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se
protidrogovu prevencí již od roku 1983. Školení pracovníci seznámili žáky ze sedmých tříd základních škol
a sekundy gymnázia s riziky užívání nelegálních drog. Každý žák dostal i informační sadu Pravda
o drogách. Sady brožur v hodnotě 100 Kč žákům zakoupilo Zdravé město Třeboň. Žáci hodnotili seminář jako
velmi přínosný, neboť se dověděli řadu zajímavých věcí.
Komise Zdravého města
Komisi Zdravého města posílila tisková mluvčí města a lázní Mgr. Jitka Bednářová. Její členství schválila rada
města. Vzhledem k tomu, že Zdravé město pořádá během roku řadu akcí, které je nutno řádně zpropagovat, je
tisková mluvčí města pro komisi velkým přínosem. Těšíme se na spolupráci s ní.
Karel Paleček oslavil 101 narozeniny
Ve čtvrtek 31.10. oslavil své sto první narozeniny pan Karel Paleček, který v současné době žije v Domově
seniorů v Třeboni. Je nejstarším občanem žijícím v Třeboni, ovšem trvalé bydliště má rodák z Kolenců stále
v Novosedlech nad Nežárkou. Pan Paleček se i přes úctyhodný věk těší vcelku dobrému zdraví, je velmi vitální
a společenský. Ke gratulantům se připojili zástupci vedení města Třeboně a lázní.

Domov seniorů má novou zimní zahradu
Klienti z Domova seniorů se mohou těšit z krásné nově otevřené zimní zahrady. Přímo v budově domova
mohou senioři využívat k relaxaci i společným chvilkám zrekonstruované prostory bývalé společenské
místnosti a nevyužívané terasy. Krom mobilních klientů mohou v „zahradě“ pobývat i klienti ležící, kteří sem
na své přání budou moci být přemístěni i se svým lůžkem.
Slavnostního otevírání zimní zahrady se zúčastnili mj. první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní
Ivana Stráská a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje Petr Studenovský, za město
Třeboň pak oba jeho místostarostové Zdeněk Mráz a Terezie Jenisové. Projekt se uskutečnil za finanční
podpory Jihočeského kraje.
Nového moderního vzhledu se dočkala i vstupní hala Domova seniorů. Za pozornost stojí zejména krásné
fotografie klientů, které vznikly ve spolupráci se Základní uměleckou školou Třeboň, zejména pak jejím
ředitelem Matoušem Řeřichou.

Aktuálně o procesu komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku
V současné době se rozbíhá projekt „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018",
který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je zejména zajištění kontinuity procesu
komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) pro území obce s rozšířenou působností Třeboň. Proces KPSS
probíhá v Třeboni od června 2010. Na počátku projektu byly ustanovena řídící skupina a jednotlivé pracovní
skupiny. V květnu 2011 byl také vydán první katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na
Třeboňsku a Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Třeboňsko na období 2011 až 2014. V průběhu října
2013 proběhlo vytipování a oslovení členů nové řídící skupiny KPSS. První schůzka řídící skupiny proběhne na
konci listopadu. Realizátorem projektu je i tentokrát Jihočeská rozvojová o.p.s., město Třeboň figuruje
v projektu jako partner.
Prezentace Třeboně ve Slovinsku
Na pozvání českého velvyslance ve Slovinsku Petra Voznici se zástupci města Třeboně a Městských slatinných
lázní zúčastnili ve dnech 17. a 18. října 2013 oslavy státního svátku 28. října ve slovinské Ljubljani.
Místostarostka Terezie Jenisová a zástupci lázní představili na velvyslanectví město Třeboň a třeboňské lázně.
Mezi hosty byli manažeři slovinských organizací cestovního ruchu, lázeňství a novináři. Po prezentaci měli
Slovinci možnost ochutnat třeboňskou rybí specialitu, kapří hranolky, a také třeboňské pivo Regent. Oslava
státního svátku pokračovala ve Státní filharmonii koncertem brněnského sboru Kantiléna. Značný zájem mezi
účastníky slavnostní recepce byl jak o pivo Regent, tak o lázeňské oplatky a lázeňské likéry, stejně jako
o informace a propagační materiály třeboňských lázní.

Svatomartinské a jiné dobroty ve školní jídelně
Dne 11.11.2013 bylo ve školní jídelně při ZŠ Na Sadech v Třeboni připraveno ,,Svatomartinské posvícení".
Všechny dobroty, které symbolizují toto období, byly přichystány pro děti i dospělé. Strávníci si mohli
pochutnat na kuřecím stehně ala husa se zelím a knedlíkem či na posvícenských koláčích s kakaem. Nejen tyto
dobroty si školní jídelna připravila pro své strávníky v měsíci listopadu. Minulý týden ve středu bylo na
jídelníčku menu, které získalo čtvrté místo v soutěži O nejlepší školní oběd.
Německý velvyslanec v Třeboni
31. října 2013 navštívil Třeboň mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spolkové republiky Německo v České
republice Jeho Excelence Detlef Lingemann. Návštěvu města zprostředkoval předseda Senátu Parlamentu ČR
Milan Štěch. Velvyslance doprovázel Jaroslav Müllner, ředitel Sekretariátu předsedy Senátu.
Půldenní návštěva Třeboně zahrnovala prohlídku centra města, divadla J. K. Tyla, dále Loutkového divadla,
kde velvyslance zákulisím provedli sami loutkoherci Spolku třeboňského loutkového divadla, zámeckého parku
a Domu přírody a krajiny Třeboňska. Německý velvyslanec absolvoval prohlídku Bertiných lázní i Lázní
Aurora. Velvyslanec se zajímal nejen o lázeňství, složení lázeňské klientely včetně zastoupení německých
hostů, současný vývoj v tomto odvětví, ale také o rybářství, komunální politiku a cestovní ruch.

28.říjen – 95 výročí samostatného Československého státu
V tento slavnostní den se u Pomníku zla sešli kromě obyvatel Třeboně zástupci vedení města, Jednoty
československé obce legionářské, Sdružené baráčnické obce Vitoraz, Junáka - Svazu skautů a skautek a také
čestná stráž 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce. Českou hymnu zazpívali členové
a členky pěveckého sboru Pěslav - Ozvěna v čele se sbormistrem Janem Maule. Po projevu místostarostky
města Terezie Jenisové zazněly další písně a hudební skladby, a to i v podání žesťového souboru ZUŠ Třeboň
pod vedením Petra Gramana.
Město pro byznys
Město Třeboň bylo i letos zařazeno do srovnávací ankety, kde se většinou malé firmy vyjadřují ke svému
podnikání v dané lokalitě. Vyhlašovatelem ankety je Týdeník Ekonom. Výzkum je vedený standardním
telefonickým dotazováním, přičemž agentura hodnotí 42 kritérií, dle nichž určuje, kde je nejvhodnější
podnikatelské prostředí.
Třeboň dvakrát po sobě regionální anketu vyhrála, tentokrát skončila na 9. místě ze 17 měst. Z hlediska
jednotlivých kritérií získalo město prvenství za nejvyšší investice z městského rozpočtu (podíl kapitálových
výdajů obce v procentech). V Jihočeské anketě Město pro byznys letos zvítězilo město Písek.

Konference Sdružení lázeňských míst v Třeboni
Ve dnech 7. a 8. listopadu proběhla v prostorách společenského sálu lázní Aurora 16. konference Sdružení
lázeňských míst, tentokrát s podtitulem „Armagedon českého lázeňství“. Konferenci zahájila tisková
konference, po níž následovala zdravice hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a přednáška starosty
Třeboně Jiřího Houdka. Během dvou dnů se v rámci tří bloků přednášek vystřídala u řečnického pultu řada
osobností, které mají co říci k současnému stavu lázeňství. Pro účastníky byl připraven bohatý doprovodný
program. V pátek byla na programu prohlídka třeboňského zámku, pivovaru a obou lázeňských domů, v sobotu
pak mohli zájemci navštívit Stezku v korunách stromů na Lipně.
Benefiční koncert pro hospic
Ve čtvrtek 7.11. proběhla v Divadle J. K. Tyla benefiční beseda s Kamilou Moučkovou prokládaná lidovými
písněmi v podání pěveckého sboru Pěslav – Ozvěna Třeboň. Celý výtěžek akce bude věnován na provoz
třeboňského mobilního hospice Sv. Kleofáše.
Seminář s Petrem Stupkou
V rámci přeshraničního projektu Města v rozletu proběhl 7.11. zajímavý vzdělávací seminář pro podnikatele
a zaměstnance v gastronomii. Seminářem provázel pan Petr Stupka a pan Jindřich Petřík. Oba odborníci
předvedli v praxi nové způsoby úpravy jídel a pohovořili na téma etika ve vztahu k zákazníkovi. Seminář se těšil
velkému zájmu poskytovatelů ubytovacích a gastronomických služeb.

Mezinárodní festival outdoorových filmů
Festival je soutěžní putovní přehlídkou outdoorových filmů. Je zaměřený na sporty i život s outdoorovou
tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové i cestopisné.
Filmy nás zavádějí do různých míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do
prostředí, kam se běžný „smrtelník“ nedostane. Festival a tento filmový žánr má své mimořádné specifikum
a jedinečnost. Filmy si na nic nehrají, to co divák vidí je skutečnost, která se odehrála. Filmy jsou jedinečné
a neopakovatelné.
Festival vznikl před 10 lety a dnes je ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním
festivalem nejen v České republice, ale také na světě. V roce 2013 putuje 43 českými a slovenskými městy
a nově také v Rusku. V Třeboni probíhá festival ve dnech 13. – 16.11. Podrobný program najdete zde:
http://www.outdoorfilms.cz/program/?mesto=44
Hodonín přivítal školu Zdravých měst
Ve dnech 6. - 8. listopadu 2013 se ve Zdravém městě Hodonín uskutečnila jako již tradičně v poslední čtvrtině
roku Podzimní škola Zdravých měst. Účastníky, kterých se na třídenní akci sešla téměř stovka z celého Česka,
přivítala starostka města Milana Grauová, která stručně představila hodonínské aktivity a historii města. První
den Podzimní školy Zdravých měst se též uskutečnila Valná hromada Národní sítě Zdravých měst.
Druhý den Podzimní školy proběhly praktické školící tréninky pro začátečníky a pokročilé. Blok pro
začátečníky byl věnován tématu tvorby a řízení projektů, blok pro pokročilé se zaměřil na postupy přípravy
a vedení projednávání s veřejností pod širým nebem. Součástí školy byl i nácvik práce se systémem DataPlán
a individuální konzultace na zvolené téma.

Vánoční akce s přeshraničním dosahem
Předzvěstí blížícího se Adventu bude účast zástupců města a lázní na slavnostním zahájení vánočních trhů ve
Schremsu. Schrems je již řadu let partnerským městem Třeboně a vřelé vztahy se o Vánocích naplňují
dvojnásob. Dvojnásobná bude i vánoční spolupráce se Schremsem. V sobotu 23.11. na schremském náměstí
spoluzahájí vánoční trhy místostarostka Třeboně Terezie Jenisová. Kulturní program zajistí za třeboňskou
stranu Třeboňští pištci. Na oplátku pak schremská delegace přijede do Třeboně na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu o týden později.
Soutěž senior roku
Seniorský projekt Nadace Charty 77 (SENSEN) vyhlašuje soutěž o cenu „Senior roku 2013“. Cílem je morální
podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací.
Veřejnost může nominovat kandidáty do dvou kategorií, a to v období od 1. října do 11. listopadu 2013.
Z Domova seniorů je do soutěže přihlášen pan Karel Paleček dámy Juliana Papajová a Zdeňka Marčanová.
O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 7. 12. 2013 v Pražské
křižovatce. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru.
Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání
na život seniorů. Třeboňským seniorů držíme palce!
Informace o lékařské péči v Třeboni
Ve vývěsce na nádvoří městského úřadu je nově umístěna mapa s kontakty na třeboňské ordinace.

Konference Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti
Jako každý rok i letos pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s Národním centrem
pro rodinu mezinárodní konferenci. Naplněný hlavní sál Senátu ČR svědčil o tom, že téma „Rodina jako garant
odpovědnosti ve společnosti“ je velmi aktuální. Vystoupení měla i teoretickou část, v níž se např. vyjasňoval
rozdíl mezi sociální a rodinnou politikou z pohledu prevence chudoby a sociálního vyloučení. Velmi živě se
hovořilo o vazbách, které se v současné generaci vytrácejí, tj. o spolupráci rodiny a školy, o podpoře
mezigeneračních vztahů. Zajímavá byla i zkušenost z Německa, jak neplacená práce v rodině může vytvářet
vzor pro dobrovolnickou práci v dospělosti.

Závěr projektu Rotoped a Pěškotours 2013
1. – 31. října 2013 čeští senioři opět zdolali rovník!
Na rotopedu nebo pěšky přivítali podzim aktivním pohybem a dokázali, že věk ani zdravotní stav nerozhoduje,
když chce člověk něco udělat pro své zdraví. Každý ušel nebo ujel to, co zvládl – každý metr byl úspěchem!
Cesty kolem rovníku se účastnilo 1778 seniorů. Rovník zdolali ne jednou, ale hned dvakrát! Celkový výsledek je
86308,60 km. Každý účastník tak ujel či ušel průměrně 48,5 kilometrů. To je výsledek, za který by se nemuseli
stydět ani mnohem mladší a zdraví lidé. Gratulujeme všem účastníkům akce a dík patří i personálu domovů za
pomoc a podporu.
V Jihočeském kraji ujeli účastníci na rotopedu 43 331, 216 km a pěšky ušli 7 150,859 km. Jeden z účastníků,
pan Čipera z DD Budíškovice, který se zúčastnil projektu již 3x – najel na rotopedu od 1. do 31. října celkem
1 075 km, to je cca 35 kilometrů denně. Pan Jaroš z Českých Budějovic zase chodil pěšky a ušel v tomto období
229 kilometrů.
Do projektu se zapojil i třeboňský domov seniorů.

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

