ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

VI/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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nový Komunitní plán ORP Třeboň jde do finále
Komunitní plánování sociálních služeb na Třeboňsku spěje po roce a půl do svého závěru. Tým komunitního
plánování tvořil za přispění názoru veřejnosti a uživatelů sociálních služeb nový „Komunitní plán sociálních
služeb pro ORP Třeboň“. Veřejné projednávání nového komunitního plánu sociálních služeb se uskutečnilo
11. května v zasedací místnosti městského úřadu v Třeboni. Veřejnost měla možnost připomínkovat plán do
22. května 2015.
Po zapracování připomínek byl dokument postoupen ke schválení radě města. Po té jej ještě čeká projednání
v zastupitelstvu města. Pak již nic nebrání tomu, aby byl dokument naplňován a sloužil vedení města jako
podpůrný materiál při prosazování investičních a jiných záměrů v oblasti sociálních služeb. Výstupem procesu
komunitního plánování bude kromě plánu ještě katalog poskytovatelů sociálních služeb, který bude sloužit
především uživatelům sociálních služeb.

Běh Corpus Domini měl zastávku v Třeboni
(text: J. Bednářová)

V letošním roce opět vedla městem Třeboň štafeta Corpus Domini. Startuje v Praze a končí v italském městě
Orvieto. Vede po stopách cesty českého kněze Petra roku 1263 z Prahy do Říma. Při této cestě došlo k církevní
události, na základě které se po celém světě slaví svátek Corpus Domini, tedy křesťanský svátek Božího těla.
Štafeta dorazila na Masarykovo náměstí v pondělí 25. května 2015 po 14:00 hodině.
Běžce pozdravili třeboňští školáci, zdravici předali místostarosta Josef Pindroch a radní Josef Neužil, zahráli žáci
ZUŠ Třeboně pod vedením Petra Gramana. Letošní štafeta je pochodem, nikoli během, napříč Evropou. Po
zastavení v centru Třeboně se poutníci, vyprovázení dětmi z třeboňských základních škol, vydali směrem ke
Schwarzenberské hrobce, na Spolí, Mladošovice a dál...
Myšlenka běžecké štafety mladých Čechů a Italů vznikla v roce 2000, kdy byla Praha „Evropským městem
kultury“. Svátek Corpus Domini je duchovní, kulturní a společenskou událostí, jejímž vrcholem je sobotní
kulturní a sportovní večer (06.06.2015) na náměstí v Orvietu před hlavní katedrálou, která byla postavena na
počest tohoto svátku, kde se koná i nedělní mše. Vyvrcholením svátku je následný velkolepý průvod městem
(07.06.2015), který na televizních obrazovkách sleduje celá Itálie.

Foto z akce

Běžci předali Třeboni „pochodeň Míru“
(text: J. Bednářová)

Nejdelší štafetový běh na světě Peace Run probíhá napříč Českem a Slovenskem! V Třeboni jsme mírový běh
přivítali ve středu 27. května v 10:30 hodin na Masarykově náměstí.
V Třeboni přišlo běžce pozdravit na 150 žáků mateřských i základních škol. V rámci uvítacího programu
zazpívaly děti z MŠ Sluníčko a vokální soubor Gymnázia Třeboň Sedmikrásky. Pochodeň za Třeboň převzal
místostarosta Josef Pindroch. Děti pro účastníky běhu připravily symbolické dárky, organizátoři je naoplátku
obdarovali pamětními listy a omalovánkami. Část školáků po běhu kolem světa, čili kolem praporků
symbolizujících jednotlivé světadíly, na závěr vyprovodila běžce k branám města. Odtud pokračovali směrem
na Stráž nad Nežárkou.
Mírový běh, celým názvem „Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run“, letos začal v České republice ve středu
20. května na německé hranici u města Aš. Odtud štafeta pokračuje přes Česko, Polsko a Slovensko až na
Ukrajinskou hranici. Mezinárodní tým běžců na své cestě navštíví desítky měst a obcí, kde předává Mírovou
pochodeň všem, kteří si ji chtějí podržet nebo s ní běžet. Tisíce českých dětí i dospělých si tak každoročně
předávají pochodeň s přáním dobré vůle a harmonie ve světě. Každý má příležitost udělat svůj vlastní krok pro
Mír v rámci předem domluveného programu pro školy nebo jako jednotlivci na trase.

Foto z akce

Cena města Třeboně prof. Miloši Velemínskému
Rada města Třeboně schválila udělení Ceny města Třeboně prof. MUDr. Miloši Velemínskému, CSc., dr.h.c. za
celoživotní dílo a přínos v oblasti pediatrie, za lidskost a angažovanost v sociální oblasti. Cena města byla prof.
Miloši Velemínskému slavnostně předána dne 18. 5. 2015 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Třeboň
před zahájením jednání zastupitelstva města.
Profesora Velemínského můžeme doslova označit za průkopníka neonatologické péče v širokém regionu. Jeho
zásluhou byla vytvořena v sedmdesátých letech minulého století první jednotka intenzivní péče pro patologické
novorozence na jihu Čech. V roce 1984 založil v Českých Budějovicích první samostatné novorozenecké
oddělení v České republice. Zasloužil se o vznik registru genetických vad v Jihočeském kraji a uvedení
ambulantní části lékařské genetiky do praxe. Kromě neonatologie byla předmětem jeho zájmu též nefrologie.
V roce 1991 začal spolupracovat s nově vzniklou Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity, kde rovněž
rozšířil své vědecké aktivity. V letech 1998 až 2004 působil jako proděkan pro vědu a výzkum, následně se stal
děkanem fakulty. Nyní působí jako vedoucí katedry klinických a preklinických oborů. Dlouhá léta provozuje
pediatrickou praxi v Třeboni. Miloš Velemínský je zakladatelem a ředitelem společnosti Lékařská služba první
pomoci se sídlem v Třeboni.
Na svém kontě má i mnohá ocenění. Jmenujme například Cenu Purpurové srdce v kategorii osobnost České
neonatologické společnosti pro odborníky, kteří se významným způsobem podílejí na péči o předčasně
narozené děti. V loňském roce mu byla udělena Zlatá šupina - Cena hejtmana Jihočeského kraje za významný
lékařský, vědecký a pedagogický přínos v oblasti problematiky komplexní péče o dítě.

Červen bez úrazů se blíží
Již tradičně proběhne v měsíci červnu osvětová kampaň na podporu prevence úrazů všeho druhu Červen bez
úrazů.
V letošním roce se odehraje ve spolupráci se základními školami ve dvou rovinách. Pro Základní školu Na
Sadech je připravena dvouhodinová beseda s nácvikem první pomoci při běžných „prázdninových“ úrazech.
Besedu povede paní Denisa Nováková z Lékařské služby první pomoci. Pro Základní školu Sokolská je
plánován dopolední program v posledním červnovém týdnu na Tyršově stadionu, kde proběhne finále běhu se
zátěžemi na rukou a nohou (žáci obdrží účastnický list a drobnou odměnu), doprovodný program zajistí Český
červený kříž a Domov seniorů Třeboň, jejichž stanoviště bude s mezigenerační tématikou.
Zdravé město podpořilo dětskou vikariátní pouť
V pondělí 11. května se uskutečnila dětská vikariátní pouť z Českých Velenic do zapomenutého kostela
v Krabonoši. Začátek akce se nesl ve slavnostním mezinárodním duchu, neboť zahájení patřilo zástupcům
města Gmünd a České Velenice na Mostě přátelství. Pak již následovala Mše svatá v kostele Sv. Anežky
v Českých Velenicích. Po obědě se skupinky dětí vydaly na cestu do kostela v Krabonoši. Zde proběhlo
svátostní požehnání u kostela sv. Jana Křtitele. Zdravé město přispělo třeboňským dětem na dopravu na tuto
akci.

Týden pro hospic
Již tradiční akce Týden pro hospic je úspěšně za námi. Organizátoři ji zahájili kvalitní přednáškou MUDr.
Matějka, která si kladla za cíl přinést argumenty a rozvířit myšlenky nad tématem eutanazie. V další dny
proběhly benefiční akce, které vynesly více než 20.000,- a i díky tomu může Hospic sv. Kleofáše dále poskytovat
své služby. Mši svatou v kostele sv. Jiljí a Panny Marie Královny navštívilo velké množství lidí včetně rodin
pacientů, kterým hospic pomohl doprovodit jejich rodinné příslušníky na poslední cestě. Přejeme hospici
mnoho podobných úspěšných akcí a hodně sil do jeho další činnosti.
Švýcarské jaro v Třeboni
(text Jana Vítková)

Již třetí rok jsme měli možnost první májový víkend přivítat Švýcarské jaro v Třeboni. Masarykovo náměstí
provoněly švýcarské sýrové lahůdky, raclette i čokolády. Na zájemce o turistiku čekaly na náměstí z České
asociace Nordic Walking hodiny s profesionálním instruktorem. Cykloturisté si mohli vyzkoušet jízdu na
elektrokolech. Počasí bylo vrtkavé, ale to nevadilo návštěvníkům uvnitř kina a divadla, kde mohli po celý den
vidět přednášky a promítání o Švýcarsku, výstavu fotografií či ochutnat dobrou švýcarskou kávu. Na stánku
Schwitzerland Tourism našli příchozí velkou škálu propagačních materiálů pro cesty do Švýcarska. Po celý den
se soutěžilo, ze 159 soutěžících hlavní výhru pobyt v Interlakenu na 3 noci pro 2 osoby si odvezla paní Plšková
z Prahy, která kvůli akci do Třeboně přijela.
K tomu všemu lahodil poslech alphornu a celé folklórní kapely z Jungfrau. Kdo jste to letos nestihl, můžete se
těšit na setkání se švýcarskými tradicemi opět za rok.

Foto z akce

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

