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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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Krajina a lidé – interpretace přírodního dědictví CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko
Město Třeboň a Dům přírody Třeboňska pokračují v realizaci projektu „Krajina a lidé – interpretace přírodního
dědictví CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko“.
Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření aktivit v oblasti interpretace přírodního dědictví Třeboňska.
Cílem projektu je rozšířit služby Domu přírody Třeboňska o nabídku vzdělávacích programů pro školy
a veřejnost a zvýšit odbornost pracovníků návštěvnických středisek žadatele v oblasti interpretace přírodního
dědictví a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

V rámci projektu již od loňského roku probíhá řada odborných terénních exkurzí, které zajímavou a zážitkovou
formou seznamují účastníky s přírodním bohatstvím Třeboňska a se způsoby jeho ochrany. Stejně tak probíhají
i vzdělávací programy pro školní skupiny.
Další z aktivit projektu je přednáškový cyklus Krajina a lidé, který je pořádán ve spolupráci se správou CHKO
Třeboňsko. Téměř každý měsíc se v přednáškové místnosti Domu Štěpánka Netolického koná zajímavá
přednáška na téma z oblasti přírody a krajiny nebo problematiky životního prostředí (celkem je v rámci celého
projektu naplánováno 24 přednášek).
Vedle exkurzí a přednášek jsou pro návštěvníky CHKO vydány nové informační materiály, které jsou zaměřené
na přírodu Třeboňska a fenomén rybniční krajiny. V rámci projektu byly nově vydány letáky „Zlatá stoka“,
„Třeboňská rybniční krajina“ a „Lužnice – Stará a Nová řeka“ a dále brožurka s názvem „Třeboňsko – Krajina
orlů mořských“.
K navázání spolupráce a komunikace subjektů podílejících se na interpretaci přírodního dědictví v oblasti CHKO
Třeboňsko se dne 6.dubna 2018 bude v Kulturním centru Roháč v Třeboni konat odborná konference s názvem
„Krajina a lidé – Lze dosáhnout rovnováhy mezi zájmy chráněného území a turistické destinace?“. Záštitu nad
touto konferencí převzala paní starostka Mgr. Terezie Jenisová. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se
závazně na tuto akci přihlásit (kontaktní osoba: Mgr. Marie Jirková, marie.jirkova@mesto-trebon.cz).
Poslední z aktivit projektu je odborné proškolení pracovníků návštěvnických středisek. Cílem této aktivity je
výměna zkušeností s návštěvnickými středisky jiných zvláště chráněných oblastí. Výsledkem bude schopnost
pracovníků realizovat vzdělávací programy pro školy i veřejnost, tvorba nových výukových pomůcek a inspirace
příklady dobré praxe z obdobných zařízení.
Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí.
www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Nová mapa Bezbariérová Třeboň
Třeboň má aktualizovanou bezbariérovou mapu s názvem „Bezbariérová Třeboň“. Mapa vychází pod hlavičkou
Zdravého města Třeboň jako 2. vydání bezbariérové mapy z roku 2012 a byla aktualizována na základě nových
leteckých snímků a terénních průzkumů. Terénního průzkumu se kromě osob se sníženou schopností pohybu
zúčastnily i slabozraké osoby. Každá tato skupinka byla doprovázena studenty. Znázorněny jsou bezbariérové
trasy na území města, označeny všechny veřejné budovy s bezbariérovým přístupem, stejně tak i veřejné budovy,
které bezbariérově přístupné nejsou. Zadní strana mapy prošla výrazným přepracováním. Zde jsou kromě
podrobného výřezu centra Třeboně zobrazeny i podrobné plány městského úřadu, obou lázeňských domů či
prostoru kolem historické radnice. V současné době je mapa k dostání v Turistickém a informačním centru na
Masarykově nám. a v Domě přírody za symbolickou cenu 10,- Kč (celkové náklady na pořízení byly 25.000,- Kč).
Mapa je přístupná také na webových stránkách města v sekci – MĚSTO – ZDRAVÉ MĚSTO A MA 21
http://www.mesto-trebon.cz/uploads/_mesto/ostatni/bezbarierova-mapa.pdf .
Hlavním důvodem pro vytvoření bezbariérové mapy je umožnit bezpečný pohyb osobám se sníženou mobilitou,
mapa je ale také vhodná například pro maminky s kočárky. V brzké době bychom rádi dali svá zjištění k dispozici
i celostátním projektům jako je VozejkMap či Wheelmap.org.
Zajímavosti mapy:
- v detailu centra jsou čísla popisná vyznačena tak, aby umožňovala natočení mapy na sever a snazší orientaci
v uličkách historického jádra
- kromě aktualizace průchodnosti/průjezdnosti byl upraven i topografický podklad mapy
- v plánku městského úřadu jsou znázorněny jednotlivé kanceláře včetně popisu náplně základních činností
úředníků z dané kanceláře

Jarní škola Zdravých měst
Ve dnech 21. – 23. března proběhne Jarní škola Zdravých měst. Jedná se o tradiční školicí blok pro
koordinátory projektu. V letošním roce se koordinátoři a ostatní účastníci mohou těšit na setkání v krásném
historickém městě Dačice.
Úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům, představí zajímavé inspirace ze Zdravých měst, osvědčené
kampaně a nabídku spolupráce odborných partnerů pro členy Národní sítě Zdravých měst ČR. Příspěvky
budou věnovány například novinkám a inspiraci z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí.
Odpolední blok představí konkrétní kroky a opatření , které je možné využít pro podporu udržitelného rozvoje
měst, obcí a regionů. Setkání je otevřeno také zástupcům obcí i všem zájemcům o tuto problematiku,
v neposlední řadě také politikům ZM a MA21.
Následující dny Jarní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory MA21 včetně nácviku práce
s informačním systémem DataPlán a individuálních konzultací.

Ukliďme Česko – Přijďte pomoci udržet naší přírodu čistou!
Pokud Vám není lhostejné prostředí, ve kterém žijete, pokud máte rádi čistou a krásnou přírodu, chcete udělat
něco pro sebe, pro své zdraví a pro dobrý pocit, pak se společně s námi přijďte zúčastnit akce „Ukliďme Česko“
resp. „Ukliďme Třeboň“.
Čtvrtý ročník této akce se bude v Třeboni konat dne 7. dubna 2018 od 9:00 hod. Sraz účastníků je na nádvoří
městského úřadu.
Akci pořádá odbor životního prostředí pod záštitou Zdravého města Třeboň.
Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ
úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků.
Cílem kampaně je čištění životního prostředí a šíření osvěty zodpovědného vztahu k přírodě.
„Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ motivuje a zapojuje každý rok na tisíce dobrovolníků do úklidů veřejných
prostranství a přírody v celé ČR.

www.uklidmecesko.cz

Komunitní plánování sociální služeb
Na Komunitním plánování sociálních služeb na území ORP se dlouhodobě jako hlavní iniciátoři podílejí město
Třeboň a Jihočeská rozvojová o.p.s.
Komunitní plánování sociálních služeb je dlouhodobý proces. Za účelem zachování kontinuity podala Jihočeská
rozvojová o.p.s. žádost o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu – Operační program zaměstnanost.
Město Třeboň prostřednictvím rady města schválilo smlouvu o partnerství s Jihočeskou rozvojovou o.p.s.
a přistoupení k projektu s názvem „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2019–2021“.
Obsahem projektu je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou
působností Třeboň s předpokladem časového horizontu jeho platnosti na roky 2019 – 2021 v návaznosti na
Střednědobý plán sociálních služeb Jihočeského kraje.
V rámci projektu budou zpracovány analytické poznatky o území ORP v oblasti sociálních služeb, tedy aktuální
situace u zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Bude proveden průzkum potřeb a požadavků stávajících
a potenciálních uživatelů těchto služeb. Dojde také ke zpracování SWOT analýz a vize směřování sociálních
služeb v regionu.
V rámci zahájení a realizace další fáze komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Třeboň
proběhne veřejná beseda a autogramiáda s paralympijským vítězem v plavání Arnoštem Petráčkem. Besedu
pořádá Jihočeská rozvojová o.p.s. ve spolupráci s Městem Třeboň.
Veřejná beseda se bude konat dne 16.dubna 2018 do 16:00 hod. v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni.
Vstupné a drobné občerstvení bude pro návštěvníky zdarma.
Všichni jste srdečně zváni.

Vodárenská věž ve vlastnictví města
Od roku 2013 je ve vodárenské věži nainstalována stálá expozice buddhistického malířského umění Mongolska,
Tibetu, Číny a Japonska.
Vodárenská věž pro Třeboň byla vyřazena z provozu po druhé světové válce, poté byla uzavřena a nevyužita
s výjimkou několika ojedinělých prohlídek a exkurzí. V roce 2005 objekt Město Třeboň dlouhodobě a za
symbolickou částku pronajalo Milanu Klečkovi, který věž na své náklady zrekonstruoval a vytvořil zde Galerii
mongolského buddhistického umění.
Od letošního roku je vodárenská věž vrácena zpět městu. Celá expozice byla věnována Národnímu muzeu,
které ji dalo do správy Městu Třeboň.
Město Třeboň bude vodárenskou věž jako galerii provozovat od začátku letošní sezóny.

Workoutové hřiště v Třeboni
V rámci celkové rekonstrukce a modernizace vznikne na pláži u rybníka Svět nové workoutové hřiště. Vedení
města rozhodlo, že se pláž u rybníka Svět promění v moderní zónu pro odpočinek. Jedním z prvních kroků
bude vznik workoutového hřiště, které bude vhodné, jako jedno z mála v ČR, také pro handicapované občany.
Hřiště by mělo být hotové do začátku sezóny a bude volně přístupné široké veřejnosti.

Rok Olgy Havlové
Paní Olga Havlová by se v letošním roce dožila 85 let. To je důvod, proč se Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové rozhodl nazvat rok 2018 „Rokem Olgy Havlové“.
K této příležitosti bude uspořádána řada akcí, jako např. putovní výstava fotografií paní Olgy, série benefičních
koncertů v sedmi městech ČR, přednášky, mše svatá za paní Olgu, udílení ceny Olgy Havlové a další.
Jednou z nejviditelnějších aktivit letošního roku bude sázení stromů Olgy Havlové v 85 městech a obcích
České republiky.
Také Město Třeboň se k této významné události připojí a dne 21. září 2018 bude vysazen památeční strom.
V současnosti probíhá výběr vhodného stromu a lokality. Aby byla dodržena symbolika této akce, vedení města
se snaží vybrat strom, který bude paní Olgu Havlovou připomínat nebo je s ní nějakým způsobem spjatý.
Dopravní průzkum po deseti letech
(text: Jitka Bednářová)

Kterým směrem jezdí nejvíc aut a jak jsou obsazena? Kde jsou nejvytíženější parkoviště? Kudy jezdí cyklisté?
Na tyto a další otázky odpovídá dopravní průzkum, který se uskutečnil na jaře a na podzim roku 2017
klasickým způsobem manuálního sčítání.
Průzkum rozlišuje druhy dopravních prostředků v osmi kategoriích, zaměřuje se na směry, kterými doprava
míří, na pohyby v křižovatkách. Nejzatíženější doby komunikační sítě jsou dle očekávání na silnici I/34 a na
Táboritské. Částí hlavního tahu Jindřichův Hradec – České Budějovice projede denně, mimo hlavní sezónu,
zhruba 13 700 vozidel. Více než 6 a půl tisíce přijíždí ve směru od Prahy. Obsazenost aut se průměrně pohybuje
v rozmezí 1,3 – 1,5 osob na jedno auto.

Průzkum pokryl také 13 parkovacích ploch. Ukázal největší obsazenost u Hradecké brány (119 %). Parkoviště
na Novohradské u Pěšárny bylo v jarních měsících obsazeno ze 2 %. Překročení kapacity je způsobeno
parkováním mimo vyznačená místa.
Pěší a cyklistická doprava se dotýká nejvýznamněji centra města. Průzkum naměřil přes 2 500 pěších a více jak
500 cyklistů na Masarykově náměstí. Značný pohyb cyklistů zaznamenává také například Jiráskova ulice. Síť
cyklistické dopravy je velmi široká, což se projevuje hlavně v sezóně.
Sčítalo se pro porovnání sezónních vlivů i o prázdninách. Proveden byl průzkum na křižovatkách Jiráskova,
Pražská x Táboritská a Nádražní x U Trojice. Celkový počet vozidel na vjezdu do křižovatky se v letním
období zvýšil o téměř 20 %. Některé směry narostly až o 50 %. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán ve vztahu
Pražská – Jiráskova, v jarním období bylo zjištěno 1 272 vozidel, v letním období pak 1 940 vozidel. Nejnižší
relativní nárůst byl zjištěn v ulici Nádražní, pouze 8 %.
V porovnání s výsledky průzkumu před deseti lety nárůst dopravy není tak skokový, ale pokračuje zejména na
transportních trasách. Uvnitř města stagnuje. Dálková doprava roste v kontextu celonárodního trendu, což se
v Třeboni týká tranzitu ve směru ČB – JH.
Komplexní dopravní průzkum je k dispozici na webu města http://www.mesto-trebon.cz/cz/mesto3/doprava-a-parkovani/dopravni-pruzkum-v-roce-2017-2.html .

KONTAKTY:
•
•

politik Zdravého města Třeboň Mgr. Terezie Jenisová, terezie.jenisova@mesto-trebon.cz
koordinátor projektu Zdravé město Třeboň Ing. Petra Mejdrechová, petra.mejdrechova@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

