ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
VIII/ 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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Pozvánka na Fórum Zdravého města
Rok se s rokem sešel a Zdravé město Třeboň Vás opět srdečně zve na již třetí ročník Fóra Zdravého města,
které se uskuteční 09.09.2014 od 17:00 hod v kulturně společenském sále Beseda.
Fórum Zdravého města se uskuteční již potřetí. V loňském roce se zúčastnilo přes 60 aktivně diskutujících
občanů a z fóra vzešla řada námětů na zlepšení kvality života ve městě. Díky Fóru Zdravého města se podařilo
prosadit a zrealizovat řadu aktivit. Za všechny lze jmenovat Rodinné centrum Kapřík, změny ve školní jídelně
nebo zavedení svozu bioodpadu. I v letošním roce chceme dát prostor všem občanům, aby vyjádřili svůj názor a
podíleli se tak na rozvoji našeho města.
Přijďte nám říci, co je podle Vás v Třeboni důležité rozvíjet a podporovat, jaké jsou hlavní problémy našeho
města a jak je můžeme vyřešit.

Diskutovat budeme v těchto tématech.
1. Úřad, občan a ekonomika (rozpočet, strategie, informovanost)
2. Životní prostředí
3. Doprava
4. Cestovní ruch a lázeňství
5. Sport, volný čas a kultura
6. Sociální služby
7. Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
8. Zdravý životní styl, zdraví
9. Školství a vzdělání
10. Stůl mládeže.
Za město Třeboň budou jako garanti pro každou oblast přítomni odborníci z řad zaměstnanců úřadu, lázní a
eventuálně další problematiky znalé osobnosti. Akci bude moderovat tisková mluvčí města Mgr. Jitka Bednářová
a facilitovat diskusi bude národní koordinátor Projektu Zdravé město a ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR,
Ing. Petr Švec.
Pro účastníky je připravena tombola o zajímavé ceny, které věnuje město Třeboň a Lázně Aurora. Připraveno
bude i drobné občerstvení.
Přijďte se podělit o Váš názor!
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Zúčastněte se ankety ke kvalitě sociálních služeb na Třeboňsku!
Chybí Vám v blízkosti Vašeho bydliště pečovatelská služba? Uvítali byste na Třeboňsku azylový dům? Chcete
větší možnosti sociálního poradenství? Váš názor tomu může pomoci.
Jednou z aktivit projektu Plánování sociálních služeb na Třeboňsku je mimo jiné realizace ankety pro veřejnost
na téma sociální služby. Tato anketa je již na světě a v nejbližších dnech ji obyvatelé obcí na území obce s
rozšířenou působností Třeboň obdrží do svých poštovních stránek. Třeboňáci anketu najdou v Lázeňské
Pohodě a obyvatelé Lomnice nad Lužnicí v Lomnickém zpravodaji. Anketa se rovněž objeví v Suchdolském
zpravodaji. Na všech obecních úřadech na území obce s rozšířenou působností Třeboň jsou také připraveny
anketní lístky a zároveň i sběrné krabice, do kterých je možné vyplněné lístky odevzdávat.
Pomůžete tak shromáždit podklady pro tvorbu nového komunitního plánu sociálních služeb pro území obce s
rozšířenou působností Třeboň, podle kterého se radnice při plánování rozšiřování nabídky tohoto druhu služeb
bude dále řídit. Váš názor je tedy důležitý a může ovlivnit sociální služby v regionu.
Anketu můžete vyplnit i elektronicky – odkaz na anketní otázky a informace o komunitním plánovaní
sociálních služeb na Třeboňsku najdete zde: http://www.survio.com/survey/d/A8L8C5T5K7O8W9I4C
Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,
je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

Jihočeský festival zdraví podpoří dárcovství kostní dřeně
V roce 2012 se v Třeboni uskutečnil první ročník Jihočeského festivalu zdraví. Žádná podobná akce
takového rozsahu a tématu se do té doby v Třeboni nikdy nekonala. Zdravé město Třeboň se po
úspěchu prvního ročníku rozhodlo udělat z pořádání této akce tradici. Ani letošní rok tuto tradici
neporuší.
Jihočeský festival zdraví proběhne ve dnech 19. a 20. září na Masarykově náměstí. Letošní ročník
je věnován dobrovolnictví ve všech jeho podobách. V dnešní uspěchané době se často setkáváme
s neochotou a sobeckostí. Podporu dobrovolných aktivit, kdy člověk udělá něco pro druhého jen pro
svůj dobrý pocit, je proto třeba dostávat do podvědomí lidí stále intenzivněji. O to se pokusí i třetí
ročník Jihočeského festivalu zdraví.
Festival dostal opět záštitu náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Mgr. Ivany Stráské.
Hlavním tématem festivalu bude podpora dobrovolného dárcovství kostní dřeně. Transplantaci kostní
dřeně absolvuje v České republice ročně několik set pacientů. Z toho 75 % dárců krvetvorných buněk je
od nepříbuzného dobrovolného dárce. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se "jeho" dárce kostní
dřeně nenajde… Z tohoto důvodu je nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat!
Město Třeboň proto spojí síly s Českým národním registrem dárců kostní dřeně o.p.s. a Oddělením
klinické hematologie Nemocnice v Českých Budějovicích. Pro studenty bude připravena série přednášek
o transplantaci kostní dřeně a pro veřejnost pak možnost zjistit vše o této chvályhodné aktivitě.

Páteční program bude již tradičně zaměřen spíše pro děti a v sobotu pak celý program vyvrcholí pestrým
programem, na který získalo město Třeboň grant od Jihočeského kraje.
V sobotu tradičně dostanou prostor ti, kteří se věnují zdraví, zdravému životnímu stylu, prevenci chorob apod.
Rádi zde uvítáme prodejce zdravé stravy, kompenzačních pomůcek apod. Letos chceme dát speciální prostor
chráněným dílnám a neziskovým organizacím. A to vše napříč celým Jihočeským krajem. Pokud byste měli
zájem pochlubit se svou činností či představit svoje zdravé výrobky, neváhejte kontaktovat níže uvedené osoby,
nejpozději do 31. srpna.
Alena Zárubová, E-mail: alena.zarubova@mesto-trebon.cz, Tel: 384 342 164
Jana Vítková, E-mail: jana.vitkova@mesto-trebon.cz
Foto z loňského roku

Foto z loňského roku

Město podpoří sociální aktivity
Finanční příspěvky na projekty v rámci výzvy „Podpora sociálních aktivit“, kterou vyhlásilo město Třeboň, již
mají své majitele. Na podatelnu městského úřadu byly v řádném termínu doručeny 4 žádosti o finanční
příspěvek. Hodnotitelská komise projekty zhodnotila a doporučila radě města schválit příspěvky pro žadatele
takto:
Hospic sv. Kleofáše – projekt Čas pro Tebe – finanční příspěvek 16.310 ,Domov seniorů Třeboň – projekt Stačí napsat jedna věta, staří není konec světa – finanční příspěvek 49.000,Ledax o.p.s – projekt Pojďme společně něco zažít – finanční příspěvek 5.500,Oblastní charita Třeboň – projekt Spolu – finanční příspěvek 5.758,Rada města tento návrh podpořila bez výhrad a smlouva o přidělení finančního příspěvku s úspěšnými žadateli
již byla podepsána. Všechny projekty jsou zaměřeny na aktivizační procesy pro seniory a zdravotně postižené.
Mezi aktivitami projektů se objevily například různé semináře, terapie či společenské akce pro cílovou skupinu.
Podmínkou města bylo otevřít tyto akce i pro veřejnost a docílit tak mezigeneračního propojení a zvýšení
sounáležitosti mezi různými skupinami obyvatel Třeboně. Projekty budou probíhat průběžně do konce
letošního roku.

Děti z mateřinky na Kopečku se mohou těšit na novou zahradu
Nové hřiště v přírodním stylu v těchto dnech vzniká při Mateřské škole Kopeček v Třeboni. Městu s výstavbou
pomůže i dotace, kterou se podařilo získat z Operačního programu životního prostředí.
Na zahradě mateřské školy nyní dochází nejen k úpravám, ale i k výstavbě. Vybudována bude venkovní učebna,
chodníky s hmatovým povrchem, které budou propojovat jednotlivé nové záhony, kde by měla být do budoucna
pěstována zelenina i jiné rostliny. Vzniknout by měla i květinová louka, kde se budou děti učit poznávat
jednotlivé druhy rostlin. V zahradě by neměl chybět ani vodní prvek, který bude samozřejmě splňovat veškeré
bezpečnostní zásady, a vysazeno bude i několik ovocných stromů. Hřiště v přírodním stylu při Mateřské škole
Kopeček by mělo být hotové do konce prázdnin.
Družina od září pojme víc dětí
Stále se zvyšující počet dětí je důvodem, proč ředitelka třeboňské základní školy Na Sadech Jana Polčáková
požádala město o navýšení kapacity ve školní družině. Rada města této žádosti vyhověla. Překážkou k navýšení
kapacity školní družiny nebyl ani prostor samotný. Velikostně je družina dostatečná, všem předpisům odpovídá
i z hygienického hlediska, takže zvýšit počet dětí, které sem budou moci chodit, bylo možné. Od školního roku
2014/2015 tak bude moci družinu základní školy Na Sadech navštěvovat místo dosavadních 100 dokonce 120
žáků. Od září totiž bude v prvních pěti ročnících 222 žáků, což je o deset víc, než jich do školy chodilo v
uplynulém školním roce.

Radní města Třeboň prosazují protipovodňovou ochranu města a okolí !
NE likvidaci osady Hvízdalky
NE zvednutí hladiny Rožmberka nad současnou kótu bezpečnostního přelivu Smitka
NE ohrožení chodu města výpadkem kanalizačního systému
NE zaplavení majetků na území města a jeho místních částí
Tyto zásadní námitky k návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a jejich odůvodnění
předalo vedení města v úterý 8. července při veřejném projednání tohoto dokumentu Krajskému úřadu v
Českých Budějovicích. Týkají se protipovodňových opatření Rožmberk. Námitky schválila Rada města Třeboň
na svém jednání v pátek 4. července. Jednání předcházelo setkání s veřejností na toto téma ve Staré Hlíně, které
se konalo ve středu 2. července.
Hospic sv. Kleofáše má nové kontaktní místo
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň o.p.s. bude mít nové kontaktní místo a charitativní obchůdek v ulici Sv.
Čecha čp. 20. Nebytové prostory vedle KCC Roháč zapůjčí město.

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

