ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

IV/2016
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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Den Země pro děti v zámeckém parku
Den Země je, jak už název napovídá, den věnovaný Zemi, a koná se zpravidla 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.
Zdravé město Třeboň společně s Nadačním fondem pro vydru a Domem přírody Třeboňska každoročně
pořádají Den Země v zámeckém parku pro žáky prvního stupně třeboňských základních škol. Ani letos tomu
nebude jinak. Tématem letošní kampaně budou pasti, které lidé zvířatům svým jednání nevědomky vytvářejí.
Akce se uskuteční již 20. dubna.

Ukliďme Česko – Zapojte se i Vy!
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. Předloňský úspěšný
ročník byl oceněn Ekologickým Oskarem a byl velkou motivací pro realizaci dalších ročníků.
U nás v Třeboni proběhne již druhý ročník „Ukliďme Třeboň“. Pokud budete chtít podpořit dobrou věc a navíc
se i něco zajímavého dovědět, přijďte v neděli 17. dubna v 9:00 na nádvoří městského úřadu. Budeme pro Vás mít
připraveny rukavice a pytle. Podle počtu zájemců utvoříme několik skupin a ty pak budou mít na starost svou
„úklidovou trasu“. Každá trasa bude mít svého průvodce, který bude seznamovat dobrovolníky s místními
zajímavostmi. Loni se nám podařilo sesbírat 28 pytlů odpadu, tak uvidíme, jak to dopadne letos. Akce je vhodná
i pro rodiny s dětmi. Na organizaci a technické pomoci se podílejí město Třeboň, Zdravé město Třeboň
a Technické služby Třeboň, s.r.o. Přijďte, budeme se na Vás těšit.

Festival zdraví má záštitu
Jihočeský festival zdraví 2016 letos opět získal záštitu náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Ivany
Stráské. Letošní rok proběhne již pátý ročník akce, která se stala stálicí v kulturní nabídce města. Každoročně
věnujeme festival tématu, které souvisí se zdravím a má osvětový charakter. Letošní rok proběhne ve znamení
Letních olympijských her v Riu. Toto téma se odráží v kulturní nabídce napříč celým Jihočeským krajem. Za
všechny hovoří například velký projekt „Olympijský park Rio – Lipno“ v Lipně nad Vltavou. Jihočeský kraj
podporuje akce s olympijskou tématikou i v menším měřítku než je „megalomanské“ Lipno, a proto se Zdravé
město Třeboň rozhodlo věnovat Jihočeský festival zdraví 2016 právě tématu olympijských her. Na náměstí
v Třeboni vyroste naše malá jihočeská olympijská vesnička, v rámci níž si budete moci vyzkoušet řadu
olympijských sportů. Představíme třeboňské olympioniky, budete si moci zasoutěžit, zkrátka festival opět
nabídne širokou škálu možností. A kdy že se na něj můžete těšit? Zapište si do diářů 17. září.
Bezbariérová Třeboň opět funguje
Pracovní skupina „Bezbariérová Třeboň” vznikla v roce 2011 a jejím úkolem bylo za pomoci handicapovaných
spoluobčanů zanalyzovat bariérová místa a objekty v Třeboni. Pomocí grantů a městského rozpočtu byla řada
závad napravena. Vybudován byl například bezbariérový výtah v loutkovém divadle nebo v lázních Aurora.
V rámci pracovní skupiny vznikla i mapa „bezbariérová Třeboň”, která přehledně ukazovala vhodné trasy pro
handicapované.
Nyní nadešla doba, kdy je nutné informace zrevidovat a vytvořit aktualizaci bezbariérové mapy. Za tímto
účelem se na počátku března poprvé sešla obnovená pracovní skupina. Ta je složená ze zástupců dotčených
odborů městského úřadu; odboru rozvoje a investic, školství a sociálních věcí, dopravy a územního plánování
a stavebního řádu. V průběhu nejbližších týdnů proběhne šetření v terénu, kdy budou zástupci handicapovaných
společně se žáky střední školy procházet město, zapisovat a fotit bariéry, které brání bezpečnému pohybu po
městě. Výsledky pak poslouží jako základ pro aktualizovanou mapu „Bezbariérová Třeboň“.

Nad městským úřadem zavlála tibetská vlajka
Třeboň se tradičně připojila k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Tuto kampaň v České republice
koordinuje „Spolek Lungta“. Každoročně je 10. března vyvěšena na čestném místě tibetská vlajka jako
připomenutí výročí, letos již padesátého sedmého, povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo
násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky a při němž zemřelo téměř milion Tibeťanů.

Švýcarské jaro a výstava UNESCO opět v Třeboni (text: Jana Vítková, upraveno)
Letos se uskuteční již čtvrtý ročník akce s názvem Švýcarské jaro v Třeboni, a to v sobotu 14. května od 9:45
na Masarykově náměstí. Připraveny jsou pro Vás zbrusu nové přednášky o putování po Švýcarsku, budete
ochutnávat sýry, čokolády a další švýcarské speciality. Naučíte se správně Nordic Walking a budete svědky
naprosto unikátního kulinářského zážitku, a to vaření sýra přímo na náměstí ve velkém kotli. Sýr pak bude rok
zrát a jako lahůdku jej naši švýcarští přátelé přivezou za rok opět na další ročník této akce.
Součástí Švýcarského jara bude výstava „Poznej světové dědictví UNESCO“, kterou zahájíme v úterý 10.
května v 17:00 v Divadle J. K. Tyla. Výstava jako součást autorského projektu Mileny Blažkové probíhá pod
záštitou České komise pro UNESCO a potrvá do pátku 3. června. Podrobný program najdete v květnovém
čísle Třeboňského světa.
Svozové dny v Třeboni
Jarní svozové dny se budou v Třeboni konat ve dnech od 5. do 8. dubna. V místních částech od 12. do 15.
dubna.
Letos došlo k omezení druhu odpadu, který lze do svozu zahrnout, na dřevěný odpad ze zahrad (větvě, části
kmenů stromů, ořezané keře apod.). K omezení na dřevěný odpad ze zahrad došlo proto, že svozových dnů se
zneužívalo k odkládání nebezpečných odpadů. Odkládání skel, kovů, olejů, barev apod. je nebezpečné z hlediska
bezpečnosti zdraví občanů, poškozování životního prostředí a povrchu komunikací. Odvoz a likvidaci
velkoobjemového odpadu si lze za úplatu objednat u třeboňských Technických služeb. Více informací naleznete
na www.ts-trebon.cz

Turistický balíček slev a bonusů láká do Třeboně (text: Jana Vítková, upraveno)
Třeboň zážitková, tak se jmenuje tištěný produkt, který je připraven na letošní rok pro návštěvníky Třeboně
a jejího okolí. Produkt, který má podobu skládacího letáku, pro návštěvníky Třeboně připravilo město Třeboň
ve spolupráci s oblastní Jihočeskou hospodářskou komoru a podnikateli v rámci udržitelnosti projektu Města
v rozletu. Tento produkt je zajímavý svojí pestrou nabídkou bonusů a slev při kulturních, historických,
sportovních a relaxačních zážitcích. Platnost těchto bonusů je od 1. dubna do 31. října 2016 a lze jej získat na
vyžádání v ubytovacích zařízeních nebo v Turistickém informačním centru města Třeboně (TIC) na
Masarykově náměstí. Balíček slev je neprodejný, je určen turistickým návštěvníkům a lze jej použít jen jednou.
Podnikatelé v ubytovacích službách, kteří mají zájem o balíček slev a bonusů do svých zařízení, si je mohou
vyzvednout v TIC.

Mája pořádá jarní burzu
Klub Mája pořádá ve školní jídelně v Třeboni ve dnech 15. až 17. dubna kurzu dětského oblečení, kočárků
a sportovních potřeb.
15.4. od 17 do 19 hodin – příjem zboží
16.4. od 9 do 16 hodin – prodej
17.4. od 9 do 11 hodin – vrácení neprodaných věcí
Manipulační poplatek činí 2 Kč na 1 ks zboží v hodnotě do 499 Kč a 10 Kč za 1 ks zboží v hodnotě od 500 Kč.

Rozšíření systému místní dopravy
Od dubna 2016 dochází k rozšíření stávajícího systému místní dopravy na základě požadavku občanů bydlících
v Třeboni a přilehlých místních částech. Především občané z místních částí Holičky, Přeseka a Břilice budou
mít zajištěnou dopravu nejen na autobusové nádraží, ale i na klíčové instituce ve městě. Tato doprava bude
řešena dvěma smyčkami po dvou hodinách.
Více informací zde: http://www.mesto-trebon.cz/autobusy.html
Kromě stávajících spojů bude systém rozšířen o spoje č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 na lince 340300. I na
těchto spojích bude fungovat zajištění úhrady jízdného po předložení průkazu, který vydává město Třeboň.
Osobě, která není držitelem průkazu, bude na těchto spojích účtováno jízdné na základě platného tarifu.
Tradiční setkání vedení města s občany místních částí
Prioritou Zdravých měst je dávat prostor k vyjádření názoru veřejnosti. Kromě velkých akcí jako je Fórum
Zdravého města probíhá během roku i řada dalších a neméně důležitých setkání s občany. Nyní opět nadchází
čas na tradiční jarní setkání v místních částech Třebně, a to v těchto termínech:
20.4. 17:00 Břilice – obecní hostinec
20.4. 18:30 Přeseka – obecní hostinec
21.4. 17:00 Branná – Kulturní dům
21.4. 18:30 Stará Hlína – Rožmberská hospůdka
Srdečně Vás zveme.

Změny a úpravy dopravního režimu v centru města
21. března se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třeboni konalo druhé veřejné projednání změn a
úprav dopravního režimu v centru Třeboně. První setkání 8. února, o němž jsme informovali v minulém čísle
TS, přineslo několik námitek a připomínek. Věcné náměty a připomínky byly zapracovány do finální podoby
koncepce.
Úprava dopravního režimu spočívá v instalaci dopravních zábran , tzv. výsuvných sloupků v Březanově ulici a
na dolní straně Masarykova náměstí. Změnou oproti původní verzi je ovládání výsuvného sloupku v Březanově
ulici. V pracovní dny, v době od 6:00 do 16:00 hod. bude možné sloupek ovládat tlačítkem umístěným přímo na
sloupku. Řidiči vyjede lístek s čárovým kódem, datem a časem vjezdu. Platnost lístku je časově neomezená!
Lístek s výše uvedenými údaji bude sloužit pro kontrolu Městskou policií, v režimu pravidel vjezdu do pěší
zóny.
Po nezbytně nutné době opustí vozidlo náměstí tak, že lístek s čárovým kódem řidič vloží do ovládacího
sloupku na konci Masarykova náměstí, výsuvný sloupek se zasune a umožní výjezd vozidla. V případě nutnosti
delšího stání vozidla v pěší zóně (stavební práce, mimořádné okolnosti apod.) je možná domluva s Městskou
policií. V době od 16:00 do 6:00 hod. bude sloupek ovládaný čipem.
V sobotu a neděli bude vjezd do pěší zóny v režimu zmáčknutí tlačítkem od 6:00 do 11:00 hod., mimo tyto časy
bude opět fungovat na čipy.
Změnou projde i parkování v centru města. Pozitivní zprávou je, že přibydou nová parkovací stání pro
rezidenty parkovišti za Hradeckou branou. Pro zájemce o bezplatné parkování vznikne v Novohradské ulici 80100 parkovacích míst v oploceném, osvětleném a Městskou policií monitorovaném parkovišti.

Reflexní prvky pro chodce
V souvislosti s novelou zákona o silničním provozu začala platit povinnost chodců používat za snížené
viditelnosti a na neosvětlených úsecích silnic mimo obec reflexní prvky. Strážníci společně s policisty
z Dopravního oddělení v Jindřichově Hradci udělali v úterý 3. března preventivní akci, při které přímo
v provozu rozdávali chodcům reflexní předměty a zároveň přidali poučení k jejich používání.
Kapřík zve na předporodní kurzy
13. dubna 2016 od 12 hodin - předporodní přednáška Kojení.
27. dubna 2016 od 12 hodin - předporodní přednáška Péče o miminko.
10. května 2016 od 15. hodin - přednáška O spánku dětí, aneb jak pomoci dětem k lepšímu spaní a usínání.
Čínská delegace navštívila Třeboň
Na třeboňskou radnici zavítala 4. dubna skupina čínských investorů, která zastupovala různá odvětví. V České
republice hledají místa pro své aktivity. Setkání se neslo zejména v duchu předávání informací o možnostech
spolupráce. V současné době je Třeboň často kontaktována prostřednictvím českých zástupců čínských
obchodních skupin. S žádnou formou spolupráce s čínskou stranou vedení města v tuto chvíli nepočítá.

Městský ples pětilisté růže
18. března hostil Společenský sál Lázní Aurora tradiční Městský ples pětilisté růže. Jak při zahájení plesu
připomněla starostka města Terezie Jenisová, Třeboň letos prožívá rok, co do historických souvislostí, vpravdě
Rožmberský. Jaký význam měl tento šlechtický rod pro celý nás region můžeme dnes a denně pozorovat. Letos
je to 650 let od příchodu prvních členů rožmberského rodu na území dnešní Třeboně. Dědictví Rožmberků
proto zmiňuje většina letošních kulturních akcí města. Dekorace na stoly inspirované rožmberskou růží a
motivy z Masarykova náměstí v Třeboni - štíty měšťanských domů, věže vytvořili žáci dvou tříd Základní
umělecké školy v Třeboni, výtvarného oboru, pod vedením Matouše Řeřichy a Viléma Roženského. Do doby
posledních pánů z Růže, renesance, hosty plesu přenesla při svých dvou vystoupeních taneční skupina
historických tanců Campanello. Taneční skupina má svou domovskou scénu na třeboňském zámku, Soubor
působí už 17 let pod vedením Dany Hyndrákové. V repertoáru má Campanello přes sto tanců z období od
renesance až po 19. století. Dobové kostýmy jsou zhotovené podle dochovaných materiálů, rodových
portrétních galerií šlechtických sídel. O skvělou atmosféru se postarala kapela Horváth band, sólovým
vystoupením doplnil večer Vlasta Horváth, zpěvák, skladatel, textař, producent, učitel a vítěz druhé řady
talentové soutěže Superstar.

Pár fotek z plesu

Burza SLM
Burza produktů českých lázní se poprvé konala 5. dubna v prostorách Českých center, v Rytířské ulici v Praze.
Svou nabídku představovala jak lázeňská zařízení, tak současně lázeňská místa. Možnost prezentace využilo
patnáct lázní a měst.
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraniční. Síť
Českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. Pro zvané zástupce velvyslanectví a
zastupitelských úřadů byla burza otevřená v dopoledních hodinách, odpoledne byla zvána široká veřejnost.
Na jednom místě byly prezentovány souhrnné informace o všech službách, produktech a zajímavostech
českých lázní. Akci Česká centra pořádali ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Sdružením lázeňských míst
ČR a Svazem léčebných lázní České republiky. Jednotliví účastníci burzy z řad lázní a lázeňských míst navázali
užší spolupráci s Českými centry, které budou nabídku prezentovat i dále v zahraničí.

Dům Štěpánka Netolického hostil setkání informačních center Jihočeského kraje (text: Michaela Kajerová)
V pondělí 4. dubna 2016 proběhlo v Třeboni v krásných prostorách Domu Štěpánka Netolického setkání
informačních center, destinačních managementů a dalších organizací jihočeského kraje činných v cestovním
ruchu. Pozvání organizátora, třeboňského Turistického informačního centra, přijalo celkem 19 informačních
center z celého kraje a přítomni byli také zástupci 12 destinačních managementů, Jihočeské centrály cestovního
ruchu a Jihočeské hospodářské komory. Celkem se akce zúčastnila bezmála padesátka zájemců. Úvodní slovo
pronesla starostka města, Mgr. Terezie Jenisová. Následných prezentací se zhostili pracovníci odboru kultury
a cestovního ruchu města Třeboně.
Na dopoledním programu byly tyto body: Prezentace novinek a akcí pro nadcházející turistickou sezónu 2016,
představení nově zrekonstruovaného objektu Centra Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka
Netolického, prezentace Ing. Jiřího Borovky, Ph.D., MBA, jednatele společnosti Jikord s.r.o. s tématem
Jihočeská krajská jízdenka, výměna propagačních materiálů a diskusní fórum.
V odpoledních hodinách byly pro účastníky připraveny prohlídky Domu přírody Třeboňska, Divadla J.K. Tyla a
radniční věže s výkladem. Akce byla hodnocena velmi kladně, setkala se s velkým ohlasem a jistě přispěla
k širšímu povědomí o kulturní nabídce města Třeboně i ostatních měst a destinací jihočeského kraje.
Rekonstrukce ulice byla projednána s obyvateli
Město Třeboň plánuje rekonstrukci ulice U Cihelny v úseku mezi ulicemi Seifertova a Jablonského. V ulici se
plánuje výměna vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a rekonstrukce komunikace. Odbor rozvoje a investic
společně s projektantem seznámili 6. dubna občany bydlící v této ulici se záměrem rekonstrukce dali prostor
pro jejich názory.

KONTAKTY:
•
•

politik Zdravého města Třeboň Mgr. Terezie Jenisová, terezie.jenisova@mesto-trebon.cz
koordinátor projektu Zdravé město Třeboň Mgr. Alena Veselá, alena.vesela@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

