ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ

IV/2018
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
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. Letošní ročník je připravován na téma „Ze života nočních zvířat“. Děti se opět budou moci
dovědět zajímavé informace, vyzkoušet si zábavně vzdělávací činnosti a prohlédnout si řadu živých zvířat. Na
závěr je samozřejmě čeká také malá odměna. Akce se uskuteční v pátek 27. dubna.
Den Země, jak už název napovídá, je 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.

Jihočeský festival zdraví má záštitu
Jihočeský festival zdraví 2018, který se bude letos konat společně s oslavami 150. výročí založení místního
gymnázia, opět získal záštitu hejtmanky Jihočeského kraje paní Ivany Stráské. V letošním roce se bude konat již
7. ročník a datum této akce připadá na 22.září 2018.
Každý rok má Jihočeský festival zdraví své téma, které souvisí
se zdravím, ať už fyzickým či duševním. Díky spojení
Jihočeského festivalu zdraví s oslavami gymnázia, bude mít
letošní ročník podtitul „Hlava, mozek, myšlení“. Mimo akce
a témata zaměřená na zdraví bude Jihočeský festival zdraví
opět doplněn o zajímavý program pro všechny věkové
kategorie. V rámci festivalu mimo jiné vystoupí i známá kapela
handicapovaných umělců The TAP TAP.
Ač se to zdá být s velkým časovým předstihem, nezapomeňte
si den 22. září poznamenat do svého kalendáře.
Budeme se na vás těšit.

Ukliďme Česko – Ukliďme Třeboň
V sobotu 7. dubna se Třeboň opět zapojila do dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“. Již 4. ročník akce s názvem
„Ukliďme Třeboň“ pořádal odbor životního prostředí pod záštitou Zdravého města Třeboň.
Při letošním krásném počasí se do úklidu zapojilo celkem 24 dobrovolníků (z toho 18 dospělých a šest dětí) a také
dva psi. Dobrovolníci se rozdělili do dvou skupin podle náročnosti tras. Skupinka s dětmi vyrazila uklízet na
Stezku zdraví, druhá skupinka na hráze rybníků Svět a Opatovický.
Přestože odpadu rok od roku ubývá, dobrovolníci sesbírali 30 kg plastů a 180 kg komunálního odpadu.
Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!„ a jejím cílem je
čištění životního prostředí a šíření osvěty zodpovědného vztahu k přírodě.
„Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ motivuje a zapojuje každý rok na tisíce dobrovolníků do úklidu veřejných
prostranství a přírody v celé ČR.
Všem zúčastněným patří veliké poděkování a příští rok opět na viděnou!

Jarní škola Zdravých měst
První jarní den, 21. 3. 2018, otevřel v Dačicích i Jarní školu Zdravých měst. Jedná se o tradiční setkání zástupců měst,
obcí a regionů i spolupracujících organizací z celé ČR. V Dačicích se sešlo více než 130 účastníků. Mezi hlavní témata
úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, kultura čistá mobilita, sociální bydlení,
bezpečnost mladistvých na webu, péče o nejmladší děti, GDPR apod.
Účastníky přivítali předseda NSZM Petr Hermann a člen rady Jan Sedláček. Oba popřáli účastníkům inspirující pobyt
plný příležitostí pro výměnu dobré praxe, ocenili přínosy asociace jak v profesní stránce, tak po stránce otevřené
spolupráce. Oficiálního uvítání a představení Zdravého města Dačice a jeho historie i současných aktivit se ujal starosta
Karel Macků. Následovala prezentace, ve které se účastníci mohli inspirovat využitím médií pro propagaci Zdravého
města.
Resortní blok, který otevřeli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Informovali o nejnovějších výzvách
OP Zaměstnanost určených pro územní samosprávné celky. V odpolední části pak byla možnost prodiskutovat se zástupci
MPSV konkrétní dotazy detailněji. Další byla prezentace Ministerstva životního prostředí s informacemi k Paktu starostů
a primátorů. Z informací Ministerstva vnitra bylo patrné, že na poli podpory kvality v územních samosprávných celcích
uskutečňuje resort řadu aktivit, ať již je to soutěž Přívětivý úřad, obecně oceňování kvality a inovací, metodická podpora
pro obce či řada vzdělávacích akcí. Na závěr bloku představil zástupce Ministerstva pro místní rozvoj proces přípravy a
smysl Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.
V odpoledním bloku věnovanému příkladům dobré praxe se představili zástupci Zdravých měst a obcí Křižánky, Turnov,
městské části Praha 8, Vyžlovka, Tábor, Štětí a Chrudim s inspirativními přístupy v tématech jako sociální bydlení,
nástrahy virtuálního světa, možnosti udržitelné spotřeby, GDPR, mikrojesle či kampaň Zdravá záda. Nechyběla ani
prezentace Nadace Partnerství společně se zástupcem Zdravého města Valašské Klobouky na téma Stromy svobody 1918
– 2018.
Návazné dny Jarní Školy se uskutečnily tři paralelní intenzivní tréninkové bloky zaměřené na témata komunikace
s veřejností, zvládání náročných jednání, základy a systém programů Zdravé město a MA21. Vše s nácvikem dovedností,
s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik
s informačním systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Závěrečné foto účastníků Jarní školy Zdravých měst

Švýcarské jaro v Třeboni 2018
Text: Jana Vítková

Již po šesté se v Třeboni v sobotu 28. 4. 2018 od 9:45 do 16:00 uskuteční Švýcarský den. Místem konání bude
Masarykovo náměstí, Dům Štěpánka Netolického(dále DŠN) a letos poprvé i Zámek Třeboň. Můžete se těšit
na vystoupení alphornistů z regionu Lucernského jezera, stánky se sýry, čokoládou a raclettem, s noži
Victorinox, s novinkou a to produkty Potten and Pannen a především s lahvemi SIGG a s novými turistickými
materiály o Švýcarsku. Na stánku budou také zástupci CK Quicktour s nabídkou konkrétních zájezdů do
Švýcarska.
Součástí bude hned několik výstav a to venkovní výstava historických turistických plakátů Pilatus a Engelberg,
v Domě Štěpánka Netolického fotografická výstava To nejlepší ze švýcarské přírody a v pokladně zámku
Poznejte světové dědictví UNESCO.
Nordic Walking s Českou asociací NW a trenérkou Markétou Matušíkovou pro Vás připravil lekce, vycházky
i prodej vybavení. V DŠN bude probíhat po celý den cyklus přednášek a promítání ze švýcarské gastronomie,
turistiky, cykloturistiky atd.
Po celý den bude probíhat také soutěž o hodnotné ceny.
Sdílejte Vaše fotografie ze Švýcarského jara v Třeboni na Facebooku, Twitteru a Instagramu
s hashtagem #MojeSvycarsko. Nejzajímavější fotografie budou otištěny v magazínu SWISSmag.
Více informací podá referentka DŠN Jana Vítková (jana.vitkova@mesto-trebon.cz, tel.: 380 130 004)

Výjimečná galerie ve věži
Text: Michaela Kajerová (upraveno)

V neděli 8. dubna 2018 se mimořádně před hlavní sezónou otevřely brány Galerie buddhistického umění ve
vodárenské věži Na Kopečku. Tento den je ve znamení oslav mezinárodního buddhistického dne. To byl důvod,
proč odbor kultury a cestovního ruchu Města Třeboně ve spolupráci s panem Klečkou a Náprstkovým muzeem
asijských, afrických a amerických kultur připravili slavnostní program.
Paní Helena Heroldová, vedoucí sbírkového oddělení Náprstkového muzea, přednášela na téma Božstva hrozivá
a pokojná – ikonografie tibetského buddhismu. Zúčastnění si mohli prohlédnout expozici tradičního
buddhisticky-lámaistického obrazového umění Mongolska, Tibetu a Číny. O stylový hudební doprovod se
postarali Hana a Jan Marešovi. V budově Asijského kulturního centra pak proběhla malá ochutnávka
tradičních mongolských pokrmů a čaje a krátká beseda o průběhu oslav tohoto svátku v Mongolsku.

Komunitní plánování sociálních služeb
Dne 16.d ubna se netradičně v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni konalo jednání pracovních skupin
komunitního plánování. Cílem jednání bylo především předání informací a získání připomínek k přípravě
a zpracování analytické části střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Na tvorbě plánu se podílí
poskytovatelé sociálních služeb, zadavatelé, což jsou zejména obce a samozřejmě také uživatelé sociálních
služeb. V průběhu jara a léta 2018 bude formou ankety (u veřejnosti) a prostřednictvím dotazníků
(u poskytovatelů a zadavatelů) probíhat zjišťování potřebných informací pro tvorbu plánu.
V rámci komunitního plánování se pravidelně scházejí čtyři pracovní skupiny:
Pracovní skupina č. 1: Senioři
Pracovní skupina č. 2: Zdravotně postižení
Pracovní skupina č. 3: Mládež a rodiny s dětmi
Pracovní skupina č. 4: Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci
Po jednání pracovních skupin se konalo veřejné projednání, kde byla představena metoda komunitního
plánování. Cílem veřejného projednání bylo informování veřejnosti o probíhajících aktivitách a výzva
k aktivnímu zapojení se do plánování sociálních služeb.
Součástí veřejného projednání byla také velmi zajímavá beseda s paralympijským vítězem v plavání,
Jihočechem Arnoštem Petráčkem.
Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je podpořeno OP Zaměstnanost (v rámci projektu
„Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019 - 2021“, registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589.)

Konference v Senátu
Text: Aleš Valder

Zapsaný spolek, vystupující pod názvem „NEstárniBLBĚ, z.s.“, uspořádal v úterý 17.4.2018 v prostorách Senátu
Parlamentu České republiky již v pořadí druhou konferenci nazvanou „Jak zůstat co nejdéle doma“. Záštitu nad
akcí převzal předseda Senátu pan Milan Štěch. Za účasti některých senátorů a dalších několika desítek zástupců
obcí, neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb, ale i odborné veřejnosti, se organizátoři pokusili
velmi neformálním a přesvědčivým způsobem nabídnout různá řešení problému, kdy v České republice mnoho
našich dříve narozených spoluobčanů nedobrovolně opouští své domovy a musí využít pomoc státu, a tím
zúčastněné inspirovat. Na běžných příklad praxe ukázali, co zástupci měst a obcí mohou konkrétně udělat pro
seniora, aby mohl zůstat ve svém domácím prostředí, na který je zvyklý. V panelových diskusích vystoupili m.j.
emeritní biskup plzeňské diecéze František Radkovský, senátorka Milada Emmerová, ředitel Psychiatrické
nemocnice v Praze Martin Hollý, kliničtí psychologové z Brna manželé Hroníkovi, gurmán a publicista Pavel
Maurer a další. O své zážitky z rodné Indie se podělil velmi neformálně známý dirigent Debashish Chaudhuri,
žijící dlouhodobě v Česku. Konference se zúčastnili také starostka Třeboně paní Terezie Jenisová a tajemník
MěÚ pan Aleš Valder s cílem navázat kontakty a nalézt inspirace pro další přípravu projektu nazvaného
„Seniorské bydlení v Třeboni“, na němž město spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
Určitě potěšujícím zjištěním je i to, že model komunitního plánování a aktivity Třeboně v národní síti Zdravých
měst nás řadí mezi ty obce a města ČR, jež problematiku stárnutí populace řeší dlouhodobě, komplexně a
programově.

Historické město roku 2017
Text: Aleš Valder

Na slavnostním setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a vyhodnocení soutěže o titul Historické město
roku 2017, které se konalo v úterý 17.4.2018 ve Španělském sále na Pražském hradě, udělil prestižní titul Historické
město roku 2017 ministr kultury ČR pan Ilja Šmíd jihočeským Slavonicím. Ty se tak jako čtvrté v Jihočeském kraji
zařadily po boku Třeboně (1997), Prachatic (2003) a Jindřichova Hradce (2008) mezi zatím 24 českých, moravských a
slezských historických sídel, které se mohou tímto prestižním oceněním honosit. Slavnostního předání se zúčastnila také
trojčlenná skupina představitelů Třeboně v čele s paní starostkou Terezii Jenisovou. Třeboň, přestože již ocenění z
minulosti vlastní, usiluje, zatím neúspěšně, o tzv. „double“, druhý titul, který dosud žádné z měst nezískalo. Do
celostátního hodnocení postupuje vždy vítěz krajského kola. V ročníku 2017 se Třeboň v krajském kole umístila na třetím
pořadí v těsném závěsu za Slavonicemi a Prachaticemi. Je to doklad toho, že soustavná a systematická péče o kulturní
dědictví je v Třeboni na jednom z nejpřednějších míst zájmu vedení města i jeho občanů a přispívá pozitivně k formování
sociálně zdravé komunity.

Setkání zástupců farností v rámci partnerství s Freyung-Gragenau
V rámci partnerství se zemským okresem Freyung-Grafenau se 16. dubna v Třeboni konalo první společné setkání
zástupců církevních společenství. V dopoledních hodinách se všichni zúčastnění sešli u kostela sv. Jiljí a Panny Marie
Královny. Po společném přivítání a malém občerstvení ve farním klubu proběhly společné modlitby a litanie k Matce Boží,
a to jak v českém, tak i v německém jazyce. Nesměla samozřejmě chybět ani tlumočená prohlídka kostela a kláštera. Oběd
byl pro účastníky zajištěn v restauraci Adéla, kde se se zástupci obou farností setkala starostka města Třeboně paní
Terezie Jenisová. Po dobrém obědě se diskutovalo o možnostech spolupráce, o návrzích na společné aktivity a také o
dalších vzájemných setkáních příslušníků obou partnerských farností. Na závěr celého příjemného dne si účastníci
prohlédli starobylé centrum města Třeboň, divadlo J.K.Tyla s krátkým výkladem v němčině a rozloučili se společnou
děkovnou modlitbou.

Rada Sdružení lázeňských míst a konání Sněmu v Poděbradech
Ve dnech 22. a 23. března se uskutečnila další letošní Rada a Sněm Sdružení lázeňských míst ČR. Starosty
z lázeňských míst napříč Českou republikou hostily jako již tradičně Poděbrady. Na jednání se zástupci lázeňských měst
a obcí zabývali mj. shrnutím a bilancí roku 2017 a představením celkového harmonogramu včetně rozpočtu na rok
2018. Nová akce s názvem Národní lázeňský debatní klub byla starosty jednomyslně podpořena a představena tak i
Agentuře CzechTourism, která má cestovní ruch ve své gesci.
Město Třeboň a Slatinné lázně Třeboň zastupovali starostka města T. Jenisová a jednatel lázní M. Kramárik.
Valná hromada Národní sítě Zdravých měst
Dne 25. dubna 2018 se v Praze v zasedacím sále zastupitelstva hlavního města Prahy uskuteční Jarní zasedání Valné
hromady NSZM ČR 2018. Na zasedání budou projednány významné body související s novými členy asociace NSZM
ČR, mezinárodním programem Zdravé město, projekty NSZM a Ročním plánem.
V rámci zasedání se uskuteční diskusní blok „Zdraví obyvatel – téma pro obce a kraje“. Akce proběhne pod záštitou
ministra zdravotnictví ČR.

Konference „Vzrostlá zeleň v urbánním prostoru“
Na 19. dubna 2018 od 09:00 hodin připravil odbor životního prostředí společně s ENKI o.p.s. zajímavou konferenci s
názvem „Vzrostlá zeleň v urbánním prostoru“. Hlavními tématy konference budou stromy, voda, krajina a lidé. Záštitu
na konferencí převzala starostka města Třeboně Mgr. Terezie Jenisová.

Vyhlášení vítězů v soutěži INVEST DAY
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích organizovala již třetí ročník soutěže s názvem INVEST DAY.
Soutěž je pořádána pro studenty všech fakult Jihočeské univerzity a letos poprvé také pro studenty
Západočeské univerzity a Ostbayerische Technische Hochschule Amberg – Weiden. Cílem soutěže je podpořit
šikovné studenty s jejich podnikatelskými záměry či projekty, otestovat jejich prezentační schopnosti a také
schopnost prodat nápad možným investorům. Každý, kdo se do soutěže zapojí, může vyhrát jak hodnotné ceny,
tak i případný obnos peněžních prostředků pro realizaci svého podnikatelského záměru.
Odborná komise, která měla za úkol vybrat nejlepší z návrhů, zasedala 18. dubna na Ekonomické fakultě
Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Jedním z členů této odborné komise byla i starostka města
Třeboně Mgr. Terezie Jenisová.
Celkem v letošním roce bojovalo o vítězství sedm projektů. Vítězný projekt byl předložen studenty z
Ekonomické fakulty Jihočeské Univerzity.
Stanice pro elektromobily
Na parkovišti, vedle městského úřadu v Palackého ulici, nově vznikne dobíjecí stanice pro elektromobily.
Provoz i realizaci zajistí firma, která si za tímto účelem pronajme od města dvě parkovací místa. Důvodem pro
zřízení dobíjecí stanice je fakt, že na Třeboňsku dosud žádná stanice pro elektromobily není.

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

