ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

II/2015
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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Rodinné centrum Kapřík opět v provozu
Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové! Zveme Vás do Rodinného centra Kapřík, které od 2. února opět
otevírá své dveře všem, kteří si chtějí zpříjemnit den se svými dětmi či vnoučaty.
Na dětičky i jejich doprovod čekají mimo jiné nové kroužky a aktivity i jednorázové akce. Herna bude
k dispozici denně, na řadu přijdou pohybové aktivity, výtvarná dílna, otevřen bude například country kroužek,
logopedický kroužek nebo dopolední školička jako přípravný schůdek do školky.
Kapřík počítá i s jednorázovými akcemi v podobě divadélek, bazárků, přednášek a tvoření na nejrůznější témata.
Otevřeno bude ve všední den od 9:00 do 13:00 a odpoledne od 16:00 do 18:00 pro kroužky a speciální aktivity.
Na 17. února od 16:00 chystá Kapřík loutkovou pohádku Perníková chaloupka v podání Spolku třeboňského
loutkového divadla a 24. února od 17:00 zve Kapřík na přednášku Nohy naboso o důležitosti chůze naboso
i správném výběru dětské obuvi.
Novou koordinátorkou se stala sympatická Radka Lindourková, mj. cestovatelka a autorka knihy Cesta za
domorodými kmeny. Kontakt: rckaprik@mesto-trebon.cz, Tel: 727 945 264

Nový komunitní plán se pomalu rýsuje
Další jednání pracovních skupin komunitního plánování se uskutečnilo v úterý 20. ledna. Členové pracovních
skupin senioři a zdravotně postižení, mládež a rodiny s dětmi a ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci opět
diskutovali nad sociálními aktivitami, které se objeví v novém komunitním plánu sociálních služeb pro ORP
Třeboňsko. Ten by měl být hotový v první polovině tohoto roku. Jelikož se řada sociálních problémů týká
Českovelenicka, plánuje se v únoru výjezdní zasedání pracovních skupin přímo v Českých Velenicích za účasti
starosty Ing. Jaromíra Slívy. Diskutovat se bude nejen o drogové problematice, sexbyznysu, ale též o zájmech
seniorů a rodin s dětmi.
Třeboň nabízí své krásy na veletrzích
Veletrhy cestovního ruchu Regiontour a GO na brněnském výstavišti tradičně v lednu otevírají sezónu
propagace nejrůznějších destinací. Třeboň se i letos prezentovala především v rámci expozice Jihočeského kraje.
Návštěvníky lákala nepřehlédnutelná konstrukce vizuálně v duchu letošního projektu Jihočeské centrály
cestovního ruchu „Jižní Čechy husitské“.
Třeboň byla zastoupena v jihočeské expozici Lucií Borovkovou a Marií Jirkovou z našeho turistického
informačního centra. Návštěvníci veletrhu se v Brně častěji ptali na nabídku agroturistiky na Třeboňsku, pobytů
pro seniory, stále je velká poptávka po katalozích ubytování a gastronomických provozoven. Tradičně se hodně
dotazů týkalo aktivit pro rodiny s dětmi. V této souvislosti se uplatnil nový dětský průvodce po Třeboni. Značný
zájem byl o trhací cyklomapu, která byla vydána v loňském roce. Ti, co do Třeboně jezdí pravidelně, chválí
atmosféru a zajímavou nabídku třeboňských trhů. Třeboň byla v Brně zastoupena i v expozici CzechTourismu,
a to prostřednictvím svazku Česká inspirace, třeboňské lázně uvedly svou nabídku na stánku Sdružení lázeňských
míst ČR.
Dalším významným veletrhem cestovního ruchu bude 19. - 22. února 2015 Holiday World v areálu
holešovického Výstaviště v Praze.

Foto

Seniorský náramek opět zachránil život
V současné době vlastní město Třeboň celkem 25 bezpečnostních náramků určených pro osaměle žijící seniory.
V případě nouze či nebezpečí si senior prostřednictvím náramku může přivolat pomoc. Zájem o něj stále roste.
Na přelomu roku se znovu potvrdila užitečnost bezpečnostního náramku. Strážníci v pondělí 5. ledna přijali na
speciální telefonní lince volání seniora s náramkem. Rychlost zásahu se díky náramku ukázala jako klíčová.
Senior byl nalezen ležící ve svém bytě a bez pomoci by se neobešel. Po vyhodnocení situace lze konstatovat, že
náramek byl pro seniora jedinou možností, jak si přivolat pomoc.
Komise Zdravého města v novém
Nová volební období s sebou vždy nesou menší či větší personální změny na řadě míst. Do nového volebního
období vstupuje v novém složení i komise Zdravého města, jejíž existence a řádné fungování jsou jedním
z kritérií pro řádné plnění místní Agendy 21. Na vlastní žádost z komise odchází Lucie Bicková a Luděk Švejcar
a nahrazují je Václava Fliegelová z odboru životního prostředí městského úřadu, za neziskový sektor Miroslava
Sadilová z Klubu Mája a zástupce občanů Třeboně Květuše Lišková.
Pedagogicko-psychologická poradna v Třeboni
Ve středu 4. února proběhla schůzka starostky Třeboně s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny v
Českých Budějovicích Pavlem Váchou o možnostech zřízení detašovaného pracoviště v Třeboni. To se po
jednání ukázalo jako nereálné. Rodiče s dětmi však budou mít možnost využít na doporučení OSPOD Třeboň
služeb psycholožky Andrei Aderlové. Detaily spolupráce paní Anderlové s OSPOD je zatím v jednání a o
výsledcích Vás budeme informovat.

Naučte se zachránit život
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň pořádá 12. února od 13:00 v budově Městského úřadu Třeboň kurz první
pomoci při rodinné péči o seniora. Kurz je určen laikům, kteří se chtějí naučit, jak pomoci zejména seniorovi
v případě zdravotních komplikací. Přednáší vrchní sestra LSPP v Třeboni paní Denisa Nováková.
Získáte potřebné rady a informace, vyměníte si zkušenosti, prakticky si nacvičíte techniky první pomoci.
Obdržíte brožuru a letáček o první pomoci (pro zájemce bude k dispozici také soubor příruček k pečování
a DVD s instruktážními videi).
Na kurz je možné se přihlásit osobně v kontaktním místě ul. Sv. Čecha 20 (vchod z ul. Na Sadech vedle KC
Roháč), e-mailem na adresu petra.brychtova@kleofas.cz, telefonicky na čísle 603 167 540

Výměna zkušeností s rakouským Schremsem
Dobrá praxe a výměna zkušeností je obvykle obohacující pro všechny zúčastněné strany. V případě čerpání
zkušeností od zahraničních sousedů to platí dvojnásob.
Třeboňská delegace se proto chystá 18. února na cestu do partnerského města Schrems, kde si prohlédnou
tamější čističku odpadních vod, vodárnu, technické služby a městský úřad. Druhá rovina návštěvy se ponese v
duchu přátelského rozloučení s dosavadním schremsským starostou Reinhardem Österreicherem, kterému v
nadcházejících dnech skončí volební období. Schremsští se návštěvou revanšují za pozvání třeboňského vedení
města k návštěvě na našem úřadě, které proběhlo 7. ledna. Delegace byla uvítána starostkou města Terezií
Jenisovou a místostarostou Josefem Pindrochem a při přátelském rozhovoru se dozvěděla aktuální informace o
městě. Poté s tajemníkem města navštívila jednotlivé odbory městského úřadu. Návštěva se schremsským
velmi líbila a zvláště vyzdvihli modernost a vybavenost úřadu.
Město žádá o bezpečnostní kamery
V současné době se nachází na území města Třeboně 8 kamer městského kamerového dohlížecího systému
(MKDS). Jejich pořízení probíhalo v několika etapách. Potřebnost rozšíření MKDS zazněla v loňském roce
velmi významně ze strany veřejnosti při akci Fórum Zdravého města (konaného dne 09.09.2014). Město
Třeboň proto zažádalo o dotaci na pořízení dvou kamerových bodů z Programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra. Pokud s žádostí město uspěje, objeví se nové kamery v blízkosti autobusového nádraží a u
sportovní haly na Hliníku.

Projekt Města v rozletu pokračuje
Projekt Města v rozletu sice oficiálně skončil před rokem, avšak po dalších 5 let je potřeba aktivity dále
podporovat v rámci udržitelnosti projektu. První letošní aktivitou je setkání podnikatelů, které připravilo
město společně s Jihočeskou hospodářskou komorou. Akce proběhne 17. února od 15:30 v zasedací místnosti
městského úřadu. Tématem setkání bude cestovní ruch na Třeboňsku. Zájemci se dozví, co se ve městě
připravuje v této oblasti na rok 2015. Budou mít možnost aktivně promluvit k tématům a výběru seminářů a
workshopů, které město přichystá v průběhu letošního roku. Všichni jste srdečně zváni.
Přihlásit a informovat se můžete zde:
Jana Kočová, kocova@jhk.cz, 608 572 259
Jana Vítková, jana.vitkova@mesto-trebon.cz, 725 117 840

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

