ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
I/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.
……………………………………………………………………………………………………………
Změny ve veřejné autobusové dopravě
Od ledna 2016 dochází k zásadním změnám v systému veřejné autobusové dopravy ve městě Třeboň a místních
částech. Linka 340300, která doposud obsluhovala Třeboň a místní části, je v této podobě zrušena. Jihočeský
kraj již nebude tuto linku dotovat. Aby byla částečně zachována bezplatná doprava, město Třeboň uzavřelo
nové smlouvy s dopravcem. Jízdné od 1. 1. 2016 hradí osobám, které se prokáží průkazy vydanými MěÚ
Třeboň.
Podstatnou změnou je prokazování nároku na úhradu jízdného. Jízdné je propláceno pouze držitelům průkazů
vydaných městem Třeboň. Cena průkazů je pro žáky a studenty 50 Kč a pro ostatní 100 Kč. Pro vydání
zlevněného průkazu jsou žáci a studenti povinni předložit platný žákovský průkaz.
Žádosti pro vydávání průkazů jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu případně na webových stránkách
www.mesto-trebon.cz v sekci Doprava a parkování - Autobusem po Třeboni. Bližší informace sdělí pracovníci
odboru dopravy Pavel Zajíček a Václav Peroutka (tel. 384 342 159 , 384 342 127). Vyplněné žádosti je možné
podat přímo na podatelně nebo u výše uvedených pracovníků MěÚ Třeboň.

Cestujícím jsou na vybraných úsecích bezplatných linek vydávány jízdenky dle platného ceníku. Cestující cenu
uvedenou na jízdence řidiči nehradí. Na vydané jízdence je uveden text: Jízdné za Vás platí město Třeboň. Tato
jízdenka je v autobusu vydána řidičem pouze na základě předložení platného průkazu vydaného městem Třeboň.
V případě žákovského a studentského jízdného je cestující povinen prokázat se řidiči zároveň i platným
žákovským průkazem, který opravňuje ke slevě dle výměru Ministerstva financí ČR. Pokud se cestující
neprokáže v autobusu platným průkazem města Třeboň, zaplatí řidiči jízdné dle platného ceníku.
•
•
•
•
•
•
•

Jízdné je nově za cestující hrazeno na několika vybraných linkách:
linka 340300 - spoj 28
linka 340330 v rozsahu Stará Hlína - Nová Hlína - Třeboň, aut. nádr.
linky 340110, 340360 a 340380 v rozsahu Třeboň, U Myslivny - Třeboň, U Petra a Pavla – Třeboň, Na
Kopečku - Třeboň Dukelská – Třeboň, Husova - Třeboň, aut. nádr.
linka 340350 v rozsahu Třeboň, Přeseka – Třeboň, Břilice - Třeboň, rozc.žel.st. - Třeboň, aut. nádr.
linka 340340 Třeboň, Rožmberk rybník rozc. 1 - Třeboň, Gigant Rožmberk - Třeboň, rozc. žel. st. - Třeboň,
Táboritská - Třeboň, aut. nádr.
linka 320430 Třeboň, Branná - Třeboň, Opatovický mlýn - Třeboň, Dřevnice - Třeboň, aut. nádr.

Jízdní řády jednotlivých linek najdete zde:
http://www.mesto-trebon.cz/autobusy.html

Schvalovací proces dokumentů Zdravého města
Zastupitelé na svém loňském posledním jednání vzali na vědomí informaci o řešení ověřených problémů
z Fóra Zdravého města 2014, o výsledku hlasování v anketě k Fóru 2015. Radní též schválili garanty
zodpovědné za řešení jednotlivých ověřených problémů pro rok 2016. Garanti byli stanovení následovně:
•

zřízení nové polikliniky – Mgr. Terezie Jenisová, Bc. Eva Dytrichová

•

zajistit vznik sociálních služeb pro handicapované (např. soc.-terapeutické dílny) – Bc. Eva
Dytrichová, Mgr. Alena Veselá

•

vybudovat novou zastřešenou ledovou plochu – Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna

•

zřízení senior taxi – Ing. Josef Pindroch, Ing. Pavel Zajíček

•

realizovat cyklostezku na Rožmberk podél Zlaté stoky od bývalých jatek (INLINE kvalita) –
Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Hajna

Radní vzali na vědomí tři nejdůležitější dokumenty projektu Zdravé město Třeboň. Jedná se o Plán zdraví
a kvality života na rok 2016, Plán zlepšování na rok 2016 a hodnotící Zprávu o činnosti a aktivitách Zdravého
města Třeboň a MA21 za rok 2015. Dokumenty jsou nutné pro obhajobu kategorie „C“.

Novoroční charitní punč
Vůbec první aktivitou Zdravého města novém roce 2016 byla podpora Oblastní charity Třeboň při prodeji novoročního
punče. Z rozpočtu Zdravého města byly uhrazeny náklady na uvaření punče a veškerý výtěžek
z prodeje pak získala třeboňská charita. Punč se prodával na Nový rok na Masarykově náměstí a byl o něj opravdu
velký zájem. Občané zakoupením nápoje pomohli získat výtěžek ve výši 20.000,- Kč (přesná suma bude známa po
odečtení dalších nákladů, ale téměř jistě dosáhne uvedené částky). Výtěžek je určen na zajišťování poskytovaných
sociálních služeb Oblastní charity Třeboň.
Všem, kteří přispěli nákupem dobrého nápoje, děkujeme.
Charita připravila tradiční Štědrovečerní oběd
Oblastní charita Třeboň již tradičně pořádala na Štědrý den oběd pro osamělé občany, seniory a sociálně potřebné
v prostorách klubu důchodců v DPS. Setkání u slavnostní tabule bylo spojené s duchovním slovem, tradičním vánočním
pokrmem, ovocem, cukrovím s nápoji a také s koledami. Účastníci obdrželi dárky získané z akce Strom splněných přání.
Za město Třeboň jim dárky předala starostka Terezie Jenisová.
Dětská burza
Klub Mája Třeboň pořádá ve školní jídelně v Třeboni ve dnech 15. – 17. ledna burzu dětského oblečení, kočárků
a sportovních potřeb. 15.1. 17:00 – 19:00 – příjem věcí, 16.1. 09:00 – 16:00 – prodej, 17.1. 09:00 – 11:00 vrácení
neprodaných věcí. Manipulační poplatek činí 2,- Kč na 1 ks zboží v hodnotě do 499,- Kč a 10,- Kč za 1 ks v hodnotě nad
500,- Kč.

Advent v Domově seniorů
Domov seniorů tradičně pořádá pro své obyvatele několik předvánočních posezení. S přáním příjemných svátků
a dárkem v podobě vitamínového balíčku přišla seniory potěšit starostka města Terezie Jenisová a tisková
mluvčí města Jitka Bednářová. Úžasným vystoupením zaujaly děti z mateřské školy Jeronýmova.
Třeboňští kapříci potěšily čestné občany města
V období adventu se stalo již tradicí, že zástupci města vyrážejí pozdravit a osobní návštěvou potěšit čestné
občany města. Ani letos tomu nebylo jinak. V úterý 22.prosince navštívila starostka Terezie Jenisová profesora
Jiřího Hlaváče, kardinála Miroslava Vlka, bývalého předsedu Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka a paní
Dagmar Havlovou. Všem přivezla z Třeboně kromě jiných dárek nejtradičnější, vánočního kapra.
Jednání o zdravotní péči v Třeboni
Co bude s poliklinikou? Bude fungovat v Třeboni diabetologie? I tyto otázky padly na jednání starostky města
s ředitelkou pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Českých Budějovicích. V předvánočním čase 8.12.
navštívila starostka společně s generálním ředitelem lázní panem doktorem Kramárikem a primářkou Jitkou
Brádlerovou ředitelku českobudějovické pobočky VZP. Tématem jednání byl zejména neutěšený stav
polikliniky, jednání o zajištění diabetologické péče a další zdravotnické péče pro obyvatele Třeboně v
následujících letech.

Seminář k udržitelnému rozvoji
Ve čtvrtek 14. ledna proběhne na městském úřadě v Třeboni seminář, který je koncipován jako úvod do
problematiky udržitelného rozvoje, kvality veřejné správy a strategického plánování a řízení, zejména
s důrazem na problematiku místní Agendy 21 jako metody kvality veřejné správy. Semináře, který povede Ing.
Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, se zúčastní primárně úředníci městského úřadu a dále
ředitelé některých třeboňských škol i zástupci občanů.
Třiďme odpad ekologicky!
Třídění odpadů má v Třeboni již dlouholetou tradici. První systém sběrných nádob umístěných po městě se
začal realizovat již v letech 1992 až 1993. Od té doby došlo k mnoha vylepšením tohoto systému. Dnes má
Třeboň jednu z nejhustších sítí sběrných míst (tzv. hnízd) v Jihočeském kraji.
Od ledna 2016 jsou zřízena čtyři místa rozšířené separace odpadů. Jedná se o tato místa: Táboritská ulice
nedaleko „zadního“ Penny Marketu, sídliště Svobody naproti městskému úřadu, parkoviště za
Jindřichohradeckou branou, pod Kopečkem vedle parčíku u kaple Sv. Jana Nepomuckého. Na těchto místech je
možné odkládat kromě již tradičních odpadů – sklo, papír, plasty další komodity. Konkrétně se jedná
o použitý textil, použitý potravinářský olej a tuk a použité kovové obaly. Do oranžových kontejnerů Diakonie
Broumov je možné ukládat pouze oblečení, textil, obuv, kabelky a dětské hračky. Do zelených nádob s horním
vhozem označeným velkou samolepkou se mohou ukládat použité potravinářské oleje a tuky v uzavřených PET
lahvích. Kovové odpady se ukládají do bílých „zvonů“, které jsou patřičně označeny.
Nadále také zůstává možnost odkládat veškeré odpady včetně těch nebezpečných na sběrném dvoře v Rybářské
ulici.

Konference Národní sítě Zdravých měst
Za účasti mnoha vzácných hostů a více než 170 zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí
proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce
nejenže ukázala ta „neudržitelnější“ certifikovaná místa v Česku, ale nabídla řadu inovací a inspirací z praxe
měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či
s mezinárodní spoluprací. Dvoudenní akce současně připomněla výročí 70 let OSN.
22. Konference Národní sítě Zdravých měst (NSZM) proběhla ve spolupráci s Radou vlády pro udržitelný
rozvoj. Na tématech akce se velkou měrou podílelo Ministerstvo životního prostředí a řada dalších resortů
a renomovaných institucí. Zahajovací blok konference zakončili uvítáním účastníků předseda NSZM Petr
Hermann a ředitel asociace Petr Švec, který rovněž představil nový webový portál NSZM s názvem Galerie
udržitelného rozvoje (www.galerie.udrzitelne-mesto.cz). Portál i samotná konference byly podpořeny
z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Následná dopolední panelová diskuse byla současně národní přehlídkou měst a obcí, které patří
k „nejudržitelnějším“ v Česku a v oficiálním žebříčku naplňují nejvyšší certifikované příčky mezinárodní
metody kvality místní Agenda 21 (MA21). Zástupci Zdravých měst Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice
a obce Křižánky potvrdili opětovně své kvality. Jejich zástupci představili osvědčené postupy, ale zmínili
i výzvy, které před nimi stojí. Otevřenost úřadu, plánování s občany, udržitelné finanční řízení, strategické
plánování, obnovitelné zdroje a úspory, udržitelná mobilita, inovace a zajímavá technologická řešení, osvětové
akce k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí, globální odpovědnost a mnohé další, to vše bylo tématem živé
panelové diskuze.

Sociálně terapeutická dílna Motýl
(text: Dana Zavadilová – OCH Třeboň upraveno)

Motýl je nejen krásným stvořením, ale i symbolem lidské duše, její schopnosti vyvíjet se a symbolicky označuje
období plné významných změn.
Od ledna je Motýl také symbolem nové sociální služby v Třeboni – sociálně terapeutické dílny. Zahájením
činnosti dílna nabízí podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou pracovat na
běžném trhu práce, v procesu začleňování se od běžného života. Prostřednictvím aktivního zapojení do činnosti
dílny tak mohou smysluplně využít volný čas a zažívat tak pocit sounáležitosti, užitečnosti a seberealizace.
S ohledem na individuální dovednosti a potřeby služba podporuje uživatele v získávání a upevňování
pracovních návyků, v soběstačnosti, navazování a rozvoji sociálních kontaktů.
Dílny se nacházejí v pronajatých prostorách Městské knihovny Třeboň, v průchodu od domu s pečovatelskou
službou do zámeckého parku. Místo je bezbariérové a z centra ideálně dostupné. Od pondělí do pátku dílny
s okamžitou kapacitou 10 uživatelů nabízejí prostřednictvím sociálně pracovní terapie uplatnění nejen
uživatelkám Chráněného bydlení Naplno, ale i dalším osobám z Třeboňska, pro které dosud odpovídající služba
v Třeboni chyběla.
Bližší informace o službě poskytne ředitelka Oblastní charity Třeboň Mgr. Dana Zavadilová.

Stromová obměna
V polovině prosince byly pokáceny některé stromy podél Zlaté stoky na Stezce zdraví. V lednu úprava dřevin
pokračuje bezpečnostními a zdravotními ořezy zbylých stromů. Na jaře pak bude provedena dosadba dalších
doubků.

Lednice hostila lázeňskou konferenci
(text: Jitka Bednářová, upraveno)

Již po osmnácté se společně setkali zástupci lázeňských měst a obcí a lázeňských zařízení. Celostátní konferenci
pořádá Sdružení lázeňských míst ČR jednou ročně. Hostitelským místem byla tentokrát jihomoravská Lednice
a hlavním tématem destinační management jako účinný nástroj podpory cestovního ruchu. Příklady
praktického fungování zaznívaly například ze Slovenska, kde základní parametry nastavuje zákon o cestovním
ruchu.
V rámci konference byla udělena cena Osobnost českého lázeňství roku 2015. Převzal ji osobně z rukou
předsedy Sdružení lázeňských míst ČR Petra Kulhánka ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Konference se jako radní Sdružení lázeňských míst ČR účastnila i starostka města Terezie Jenisová.
Konference projektu Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví
Aby konferencí nebylo málo, jedna zajímavá se konala v polovině prosince přímo v Třeboni v prostorách
Státního oblastního archivu a měla za cíl shrnout projekt Centra Třeboňského rybníkářského dědictví v Domě
Štěpánka Netolického. Cílem projektu byla rekonstrukce památky a vytvoření stálé expozice připomínající život
a dílo Štěpánka Netolického a zároveň unikátnost třeboňské rybniční krajiny. Konferenci zahájila starostka
Terezie Jenisová a po ní následovaly příspěvky lidí, kteří svým dílem přispěli ke zdárné realizaci projektu.
Slavnostní otevření domu Štěpánka Netolického v nové podobě se uskuteční 19. ledna od 17:00. Zároveň bude
zahájena první výstava s názvem Fenomén: Třeboňská rybniční krajina. Více informací bude zveřejněno na
www.itrebon.cz.

Z konference…

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

