ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

VIII/ 2015
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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Jihočeský festival zdraví se blíží a trh zdravých produktů opět nabízí místo pro Vás
Jste příznivci zdravého životního stylu a nabízíte přírodní produkty nebo ručně vyráběné předměty? Vyrábíte
přírodní mýdla, pěstujete bylinky, prodáváte zdravou výživu, 100 procentní ovocné šťávy, vyrábíte dobrý med,
nabízíte zdravotní pomůcky nebo relaxační předměty pro zdraví duše? Pak hledáme právě Vás! V sobotu 19.
září se bude na Masarykově náměstí v Třeboni konat již čtvrtý ročník Jihočeského festivalu zdraví. Pro trhovce
s produkty zdravého životního stylu nabízíme místo zdarma!
Přihlášky a případné dotazy zasílejte na adresu:
alena.vesela@mesto-trebon.cz nebo jana.vitkova@mesto-trebon.cz
Těšíme se na Vás

Třebíčská inspirace
Sdílení dobré praxe je jednou z osvědčených metod místní Agendy 21 a projektu Zdravé město. To, že může být
velmi přínosné načerpání informací od zkušených, moc dobře ví i Třeboň, a proto ve čtvrtek 9. července
navštívila Zdravé město Třebíč. Na městském úřadě přivítal starostku Terezii Jenisovou, místostarostu Josefa
Pindrocha a projektové manažerky bývalý starosta Třebíče a současný radní Pavel Heřman, třebíčský architekt
Lubor Herzán, jednatel společnosti Kapucín Milan Šťastný a odborná referentka odboru památkové péče Lenka
Matoušková. Za Zdravé město Třebíč se zúčastnila koordinátorka projektu Iveta Ondráčková, která se ráda
podělila o mnoho zajímavých informací ze své agendy.
Hlavním cílem návštěvy bylo načerpání informací a zkušeností Třebíče se zápisem židovské čtvrti a Baziliky sv.
Prokopa na seznam UNESCO a využití třebíčských židovských památek pro kulturně společenské, podnikatelské
i privátní účely. Třeboň v současné době usiluje o zápis na seznam krajinných památkových zón, což je
předstupeň zápisu Třeboňské rybniční soustavy na seznam UNESCO. Zároveň řeší možnosti provozování
objektu staré židovské synagogy a školy v Třeboni. Třebíč proto byla jasnou volbou pro čerpání inspirací i díky
velmi dobrým vztahům obou měst.
Třeboňská návštěva byla nejprve přijata na radnici, kde třebíčští zástupci hovořili o svých zkušenostech, když
město vstoupilo mezi prestižní elitu členů UNESCO. Nastíněny byly jak pozitivní přínosy členství, které
převládají, tak i drobné nepříjemnosti, se kterými se město muselo potýkat. Vrcholem příjemné návštěvy byla
prohlídka třebíčské židovské čtvrti. Skupinka si prošla Zadní synagogu, staré židovské domy moderně a zároveň
citlivě opravené a starý židovský hřbitov.
Návštěva Třebíče byla velice inspirativní a přinesla řadu podnětných informací, které Třeboň jistě dobře
zužitkuje.

Pár fotek z návštěvy Třebíče – třebíčská Zadní synagoga

Apla jede! Pojeďte také!
Cyklistická štafeta Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA Jižní Čechy, o.s.) jede letos svůj první ročník.
Hlavní myšlenkou je propagace problematiky autismu a vyjádření podpory sdružení ať už morální či finanční.
Zároveň si každý zúčastněný užije trochu legrace a tuží své tělo i ducha sportem. Do štafety se zapojila i
starostka města Třeboně Terezie Jenisová, která ji převzala od starosty Suchdola nad Lužnicí Luboše Hešíka.
Po cyklovyjížďce dlouhé cca 26 km po některých místních částech Třeboně a kolem Rožmberka, kterou
absolvovala jako správná zástupkyně Zdravého města 10. července, dres předala 15. července starostovi Lišova
Jiřímu Švecovi.
První ročník štafety APLA JEDE odstartoval 2. dubna 2015 v Táboře, kdy roli úvodního jezdce přijal starosta
města Tábora Jiří Fišer. Štafeta se ovšem rozjela rovnou do čtyř světových stran a rozdělila na trasy náčelníků,
osobností, sportovců a samaritánů. Každý kdo obdrží od předchozího účastníka dres, přijímá výzvu a bude mít
10 dnů na to, aby v dresu ujel na kole minimálně 12km, výzvu/dres předal dál a zaslal fotografii a info o své
jízdě. Kdo tuto jízdu nedokáže (z jakýchkoli důvodů) uskutečnit, může se z ní „vykoupit“, a to libovolnou
částkou. Finance, které se prostřednictvím této akce získají, budou použity na terénní práci v rodinách lidí s
autismem v Jihočeském kraji.
APLA Jižní Čechy, o.s. pomáhá osobám s autismem, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám ke zkvalitnění
jejich života a zařazení do většinové společnosti. Více informací o projektu a o tom, jak se zapojit najdete na
www.aplajede.cz.

Starostka Třeboně předává štafetu do Lišova

Nová kamera pomůže nejen v odhalování trestní činnosti
Loňské fórum Zdravého města definovalo jako jeden z nejzásadnějších problémů nutnost rozšíření kamerového
systému v Třeboni. Problematika kamerového systému se umístila dokonce hned na druhém místě v celkovém
hlasování občanů města.
Na jaře město zažádalo o dotaci na rozšíření kamerového dohlížecího systému u Ministerstva vnitra. Bohužel
však neuspělo z důvodu statisticky nižší kriminality než v jiných městech. To však nezabránilo v pořízení nové
kamery z rozpočtu města. Na základě vyhodnocení bezpečnostních potřeb byla vybrána lokalita u
autobusového nádraží v Jiráskově ulici. Kamerou je kromě části autobusového nádraží včetně přilehlého
kolostavu monitorována ulice Jablonského, Jateční a Jiráskova ulice až k podjezdu pod přeložkou. Tím navazuje
na pokrytí kamerou umístěnou na křižovatce U Svaté trojice a rozšíří tak i pokrytí výjezdní trasy z Třeboně
směrem na Lomnici nad Lužnicí.
Fórum Zdravého města ukázalo nejen na tento požadavek občanů. Každoročně určí řadu dalších podnětů,
kterými se město v následujícím roce věnuje. Ani letos tomu nebude jinak. Fórum Zdravého města se
uskuteční 3.listopadu. O podrobnostech Vás budeme informovat prostřednictvím Zpravodaje, na webu města a
v Třeboňském světě.
Mateřská škola v Břilicích dostane „nový kabát“
MŠ v Břilicích čeká zásadní investice do zateplení. Město zažádalo o dotaci na projekt „Snížení energetické
náročnosti MŠ Břilice“. Celkové náklady na projekt jsou více než 3,6 mil Kč. Realizace by měla probíhat od
srpna do října.

Komunitní plán má finální podobu
Jak jsme Vás již informovali v minulých číslech, město Třeboň a potažmo celé Třeboňsko má nový Komunitní
plán sociálních služeb na léta 2015 – 2018. Rada i zastupitelstvo plán schválilo a teď již nic nebrání tomu, začít
jej naplňovat.
Plán pokrývá široké spektrum cílových skupin a řeší specifika sociální problematiky v jednotlivých oblastech
ORP – např. Českovelenicka a je dostupný na webu města ve složce Komunitní plánování sociálních služeb na
území ORP Třeboň a nebo na internetovém portálu celého projektu
(viz: http://www.jihoceskarozvojova.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-uzemi-orp-trebon.html).
Jeho tištěná podoba je k nahlédnutí na Městském úřadě v Třeboni v kanceláři starosty, na odboru školství a
sociálních věcí a v kanceláři projektových manažerek.
Dalším výstupem projektu komunitního plánování bude Katalog poskytovatelů sociálních služeb, který se
právě tvoří. O jeho kompletaci Vás budeme informovat.
Závěrem toho příspěvku bychom chtěli poděkovat všem členům pracovních skupin komunitního plánování,
kteří se pravidelně scházeli na jednání a bez jejichž přispění by plán nemohl vzniknout.
Bruslení s profesionály
Rada města rozhodla o zapojení Třeboně do projektu Děti v pohybu, v jehož rámci probíhá výuka bruslení dětí
z jindřichohradeckého regionu. Na třeboňské prvňáčky tak letos poprvé čeká desetihodinový kurz bruslení pod
vedením profesionálních trenérů ze Spolku ledního hokeje z Jindřichova Hradce, kteří celý projekt vymysleli a
realizují. Výuka proběhne v listopadu a prosinci na ledě Tyršova stadionu.

Euroklíč zdarma
Euroklíč můžete získat zdarma v Třeboni v rodinném centru Kapřík a také na dalších místech Jihočeského
kraje. Je určený osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let.
Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení
(např. výtahů, svislých a schodišťových plošin) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě
zemí Evropy, u nás je již obsazeno 650 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních
centrech apod.).
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP, a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient,
člověk trpící rozstroušenou sklerózou, Parkinsonovou či Crohnovou chorobou, močovou dysfunkcí aj. a má
trvalé bydliště v Jihočeském kraji. Pro vydání je nutné předložit občanský průkaz a průkazku OZP. U ostatních
se uvede diagnóza čestným prohlášením v evidenční kartě. Klíče jsou vydávány jak v regionální kanceláři
Národní rady osob se zdravotním postižením, tak v kancelářích Jihočeských center pro zdravotně postižené a
seniory, která mají svá sídla v následujících místech:
Město
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor

Adresa
Staroměstská 2608
Nemocniční 586
Janderova 147/II
Palackého sady 185
SNP 559
Stavbařů 213
Kvapilova 2289

Telefonní číslo
386 353 940
380 711 764
384 361 723
722 922 397
388 316 009
724 707 312
381 254 240

Cyklisté v Třeboni pomohli k novým kolům
V úterý 7. července do Třeboně zavítala Birell jízda. Projekt, jehož tváří je legendární paralympionik Jiří Ježek,
má za cíl umožnit handicapovaným znovu jezdit na kole a žít aktivně. U rybníku Svět byla umístěna brána a za
každý průjezd cyklisty branou se přičetlo na displeji 5 Kč určených na nákup handbiků a kol. Podle informací
organizátora jsou handicapovaní, které zákeřná nemoc či úraz zatím nepustí zpátky na kolo, ke splnění svého
snu zase o kus blíže. V Třeboni pro ně 2 537 lidí vyjelo částku 12 685 Kč! Děkujeme!
Cyklobraní v Třeboni
Že Zdravé město Třeboň je Mekkou cyklistů, ví skoro každý, a proto se nelze ničemu divit, že u nás v Třeboni
bude startovat čtvrtá etapa nejdelšího cyklistického etapového závodu v ČR s názvem Okolo jižních Čech.
Představí se více než 20 profesionálních týmů z celého světa, které se skládají z více než 120 cyklistů. Zároveň
s tímto cyklistickým kláním je připraven již druhý ročník Třeboňského cyklobraní.
Po odstartování pelotonu se mohou „cyklomilci“ a sportovní nadšenci zúčastnit cyklovyjížďky po stopách
královské etapy. Cyklovyjížďka bude rozdělena do několika kategoriích podle náročnosti, takže i ne příliš zdatní
jedinci to jistě zvládnou. Doprovodný program bude velmi pestrý, od hudebně tanečních vystoupení až po
burzu kol, koloběžek či dětských kol.
A kdy že to celé vypukne? Zapište si do diáře 5. září od 9:00 na Masarykově náměstí.
Podrobný program sledujte na webu města, plakátech a v Třeboňském světě.

Pozvání na výstavu NEJ stromů ČR
Přijměte pozvání na výstavu fotografií NEJ stromů v prostorách Městského úřadu Třeboň. Výstava je výběrem
fotografií nejmohutnějších památných stromů rostoucích v České republice. Jejími autory jsou spisovatelka
Marie Hrušková a fotograf Pavel Hössl. Unikátní fotografie budou k vidění v budově úřadu do 16. srpna, poté
budou vystaveny na kolonádě Lázní Aurora, a to až do konce srpna.

Setkání partnerským měst v Třeboni
Výměna zkušeností je velmi přínosnou metodou pro obohacení nejen lidí samotných, ale i měst. Zvlášť pokud
se jedná o zkušenosti ze zahraničí.
Město Třeboň udržuje již řadu let partnerství se třemi zahraničními městy; litevskou Utenou, švýcarským
Interlakenem a rakouským Schremsem. Společné setkání těchto čtyř měst proběhlo v Třeboni v polovině
července. Zahraniční delegace přivítala starostka Terezie Jenisová a místostarostové Zdeněk Mráz a Josef
Pindroch. Delagace při své návštěvě zavítaly například do Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství v Hluboké
nad Vltavou a do tamní ZOO Ohrada. Vrcholem byla účast na Historických slavnostech Jakuba Krčína, které
zaplnily centrum města a vytvořily tak příjemnou kulisu pro podpis dohody o spolupráci mezí Třeboní a
Interlakenem na období let 2015 – 2019.
Všechna města, která se v Třeboni setkala mají mnoho společného. Zajímavou turistickou nabídku, historické
kořeny i vaření piva, ale také každodenní starosti, které musejí řešit. Právě zkušenosti nabité ve svých domácích
prostředích mohou partnerská města navzájem sdílet a využívat k rozvoji obcí. Společné setkání posílilo
přátelství mezi partnerskými městy a podpořilo myšlenku bližší spolupráce.

Pár fotek z návštěvy delegací

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

