ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
IV/2014
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.
………………………………………………………………………………
Komunitní plánování pokračuje
Komunitní plánování sociálních služeb je v plném proudu. Další aktivitou v harmonogramu projektu
„Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 – 2018“ bylo již druhé jednání pracovních
skupin komunitního plánování, které proběhlo v úterý 1. dubna v zasedací místnosti městského úřadu. Ve
čtyřech pracovních skupinách se scházejí odborníci na slovo vzatí a lidé se zájmem o sociální problematiku.
V rámci komunitního plánování fungují tyto pracovní skupiny: mládež a rodiny s dětmi, senioři a zdravotně
postižení a ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci.
Hlavním tématem dubnového jednání byla definice cílových skupin a zhodnocení silných a slabých stránek,
příležitostí a ohrožení dané cílové skupiny. Všichni členové skupin budou mít nyní čas na připomínkování a na
dalším jednání bude analýza doplněna. Na základě této analýzy dojde k vytipování aktivit a opatření do nového
komunitního plánu. Další jednání pracovních skupin proběhne na podzim 2014.

Třeboň má být pro chodce a cyklisty bezpečnější
Nová stezka pro pěší a cyklisty by mohla brzy vzniknout v třeboňské Dukelské ulici. Zastupitelstvo města
schválilo žádost o poskytnutí podpory na její vybudování z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad. Stezka by měla prodloužit stávající část v třeboňské lokalitě Na Kopečku, a to v úseku od místní
restaurace Grillbar k Vodárenské ulici.
Vybudování nové stezky by mělo přijít přibližně na 3,1 milionu korun. Z toho ale 85 % by šlo z prostředků
získaných z ROPu a žadatel, tedy město, by se podílel zbylými 15 %.
Výstava fotografií z českých hospiců
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.
zve na výstavu Nevšední tvář radosti.
Výstava byla zahájena v Městské
knihovně v Třeboni dne 28.3. 2014 v 18 hod.
Potrvá do konce dubna.

Jarní škola Zdravých měst
Národní síť Zdravých měst uspořádala ve dnech 19. 03. - 21.03.2014 další ze série akreditovaných vzdělávání
pro koordinátory projektu Zdravé města. Tentokrát se hostitelským městem staly jihočeské Prachatice.
Na úvodním středečním semináři byly prezentovány novinky v oblasti místní Agendy 21 a představeny
aktivity odborných partnerů a členských měst. Zazněly příspěvky věnované tématům
dobrovolnictví, medializace Projektu Zdravé město a komunitně vedeného místního rozvoje.
V rámci panelové diskuse byly představeny projekty Zmapuj To a Ukliďme Česko, možnou
spolupráci s obcemi přiblížili zástupci Národního dobrovolnického centra HESTIA a Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR. V odpoledním bloku proběhla přednáška a diskuse
věnovaná zamyšlení nad vývojem a budoucností udržitelného rozvoje a nad možnými
alternativami.
Druhý den se uskutečnily praktické tréninky pro začátečníky a pokročilé zaměřené na komunikaci s veřejností
i v rámci úřadu, pravidla MA21 pro rok 2014 a nácvik řešení problematických situací. Závěrečný den proběhl
nácvik práce se systémem DataPlán a individuální konzultace na zvolené téma. Akci navštívilo
téměř 90 zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR. Za Třeboň se zúčastnila koordinátorka Alena Zárubová
a středečního programu i projektová manažerka Jana Vítková.

Fotografie z akce

Den Země se blíží
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními
dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním
pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
Letos Den Země proběhne opět v zámeckém parku pod taktovkou Českého nadačního fondu pro vydru. Jako
každoročně připraví pro žáky třeboňských základních škol zajímavý program. Na akci přispělo město Třeboň
částkou5.000,- Kč.
Pro dospělé je na Den Země připravena zajímavá přednáška Pavla Chlouby, zahradnického fotografa
a publicisty, cestovatele a zahradníka na téma pěstování rostlin v nádobách. Na přednášce zjistíte, co všechno
lze efektivně pěstovat na balkóně či terase. Přednáška se koná v úterý 22. dubna v 19:00 v Domě přírody
Třeboňska. Jste srdečně zváni.
Švýcarské jaro v Třeboni
Již podruhé se v Třeboni uskuteční akce Švýcarský jaro, které v loňském roce sklidilo velký úspěch. Akce bude
zahájena 3. května v 10:00 na Masarykově náměstí, kde bude instalována výstava fotografií z oblasti Jungfrau
a kde se budou podávat švýcarské speciality – sýry a čokoláda. Chybět nebude ani informační stánek
o Švýcarsku s bohatou nabídkou brožur. V Domě Štěpánka Netolického bude od 03.05. – 31.05. probíhat
výstava fotografií UNESCO zaměřených na Švýcarsko. V sále Loutkového divadla Vás pak budou čekat
přednášky a promítání filmů. Na náměstí najdete i maketu švýcarské kravičky jako trenažeru dojení. Po celý
den bude možné se zapojit do soutěže o hodnotné ceny. Podrobnější program bude zveřejněn na webu města.
Pořadatelem akce je Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika.

Pozvánka na přednášku pana Chlouby

Velikonoce v domově seniorů
Třeboňský domov seniorů Vás zve na již tradiční velikonoční prodejní výstavu. Také tento rok klienti
vymýšleli, vyráběli, navzájem se podporovali a povzbuzovali. Výsledek jejich snažení je možno shlédnout v
pátek 11. 4. od 8:30 do 15:00. Jste srdečně zváni.
Vlajka pro Tibet
V pondělí 10. března 2014 si připomíná celý demokratický svět povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu,
při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. V tento den probíhá jako již tradičně mezinárodní kampaň pod
názvem Vlajka pro Tibet, kterou organizuje Občanské sdružení LUNGTA. Podpora této kampaně spočívá ve
vyvěšení tibetské vlajky na budově nebo na jiném místě k tomu určeném. Letos tuto akci podpořilo 599 obcí,
měst, městských částí, magistrátů, krajů a 99 škol z celé České republiky. Tradičně se připojilo také město
Třeboň vyvěšením tibetské vlajky na nádvoří Městského úřadu Třeboň.

Valná hromada Národní sítě Zdravých měst
Dne 28. dubna 2014 se v Praze v zasedacím sále zastupitelstva Hl. m. Prahy uskuteční Jarní zasedání Valné
hromady NSZM ČR 2014. Na zasedání budou projednána významná témata související s Projektem Zdravé
město a místní Agenda 21, služby asociace pro členy, bude zhodnocen rok 2013 a představena Výroční zpráva.
Na akci také budou představeni noví členové NSZM ČR a spolupráce asociace na národní i mezinárodní úrovni.
Akce se zúčastní koordinátorka Zdravého města Třeboň.
Valná hromada Asociace měst pro cyklisty
V pondělí 31. dubna 2014 proběhla Valná hromada Asociace měst pro cyklisty, jejímž členem je i Třeboň.
Setkání s občany místních částí
Vedení města zve občany na setkání v místních částech Třeboně. Setkání se koná ve středu 9. dubna v 18:00 v
Branné a v 19:30 ve Staré Hlíně. S občany Přeseky bude vedení města diskutovat ve čtvrtek 10. dubna v 18:00
a obyvatelé Břilic jsou zváni v 19:30. Akce se ve všech uvedených místech koná tradičně v místním hostinci.
Tématem bude rozpočet města, situace v Městských slatinných lázních Třeboň, aktuální investiční záležitosti a
další.

Cyklojednání s rakouským Gmündem pokračuje
Dne 21.března se uskutečnilo druhé společné jednání ve věci plánování přeshraniční cykloturistiky. Zástupci
rakouského Gmündu na jednání informovali o aktuálním stavu cyklotras na rakouské straně. Diskuse dále
zahrnovala zejména témata jako vytyčení cyklotras nebo nabídku kulturně sportovních akcí s cyklistickou
tématikou na obou stranách hranice. Další společné setkání proběhne na konci dubna.
Komise Zdravého města
Další jednání Komise Zdravého města proběhlo 24. března. Diskutovalo se zejména o mateřském centru,
záměru vyhlásit sociální grant a aktualizaci Statutu lázeňského místa Třeboň.
Rada a Sněm Sdružení lázeňských míst ČR proběhlo v Poděbradech
Lázeňské město Poděbrady hostilo ve dnech 27. a 28.března Radu a Sněm Sdružení lázeňských míst ČR.
Starosta Třeboně Terezie Jenisová se stala členkou Rady za odstoupivšího Jiřího Houdka. Tomu byl propůjčen
titul čestného předsedy. Projednán byl mimo jiné plán činnosti a rozpočet na rok 2014 nebo aktuální informace
a změnách v indikačním systému.

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

