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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 činnostech, které v rámci projektu naše město pořádá, budeme vás zvát na nejrůznější akce a přineseme také
ohlédnutí za některými z nich.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Červen bez úrazů se blíží
Červen bez úrazů je jednou z řady osvětových kampaní, kterou každoročně pořádá Zdravé město Třeboň.
Kampaň je zaměřena na prevenci úrazů všeho druhu. Úrazy nejohroženější věkovou skupinou jsou děti, a proto
se aktivity budou točit zejména kolem nich. Prázdniny se nezadržitelně blíží a s nimi i bezstarostný čas
dětských radovánek. V tomto období bohužel dochází k řadě nepříjemností, které mohou skončit fatálně. Při
besedě, která proběhne na Základní škole Na Sadech, se bude vrchní sestra Lékařské služby první pomoci
Denisa Nováková snažit vysvětlit dětem, jak těmto situacím předejít. Letos se zaměří zejména na úrazy spojené
s vodou.

Červen bez úrazů bude cílit i na ty nejmenší. Ve spolupráci s dětskou lékařskou Karlou Filípkovou proběhnou tři
besedy s dětmi z třeboňských mateřských škol. Děti se zábavnou formou úměrnou jejich věku dozví, jak se
úrazům vyvarovat a jak ty jednoduché ošetřit.
Den otevřených dveří v Kapříkovi
Rodinné centrum Kapřík slaví 3. narozeniny.
Při této příležitosti bychom Vás chtěli pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční 13.06.2017
od 14.00 do 17.00 hodin.
Přijďte se podívat do prostor rodinného centra. Koordinátorka centra Vám poskytne veškeré informace ohledně
provozu, seznámí Vás s akcemi, které úspěšně realizuje. Představí Vám i nabídku činnosti na další rok.
Nebude chybět zábava pro děti a malé pohoštění. Vstup do rodinného centra je zdarma a bez omezení.
Podpis partnerství s Jihočeskou univerzitou se blíží
Potřeba zřízení domova se zvláštním režimem vyplynula z komunitního plánování sociálních služeb a následně ji
potvrdila i analýza nabídky a poptávky těchto zařízení v Jihočeském kraji. Město Třeboň proto oslovilo
Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s žádostí o spolupráci při přípravě
záměru. V průběhu posledního měsíce obě strany ladily podobu smlouvy o spolupráci a nyní již chybí poslední
krok, a to schválení návrhu smlouvy radou města.
Poté proběhne slavnostní podepsání smlouvy a práce na přípravě tohoto ambiciózního projektu se budou moci
naplno rozběhnout.

Ocenění Žena regionu putuje do Třeboně
Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku 2009 a je určena pro všechny ženy, se kterými
se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí
i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu.
Krásné třetí místo v této soutěži obsadila ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše Petra Brychtová!
První místo obsadila ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou Daniela Werbynská Laschová a druhé místo patří
Ivě Volkové, zakladatelce domova pro týrané psy Rafael o.p.s.
Petra Brychtová je obětavou ředitelkou hospicové péče, která neustále shání finanční prostředky na provoz
organizace. Společně s dalšími zástupci hospiců v České republice pomáhá šířit myšlenku domácí paliativní
péče a otvírat složité téma umírání a smrti ve společnosti.
Petře Brychtové srdečně gratulujeme!

Foto: www.jcted.cz

Virtuální univerzita v Třeboni
Závěrečný seminář Virtuální univerzity třetího věku při České zemědělské univerzitě v Praze se uskutečnil
v zaplněném sále KKC Roháč ve čtvrtek 18. května. Slavnostního dne se zúčastnili studenti univerzity třetího
věku z Jihočeského kraje i dalších koutů republiky. Odpoledne byly pro zájemce připraveny prohlídky
třeboňských památek. Celou akci organizovala Městská knihovna, která funguje jako konzultační středisko pro
Virtuální univerzitu třetího věku.
Třeboň symbolicky podpořila pacienty s roztroušenou sklerózou
Město Třeboň se ve středu 31. května poprvé připojilo ke Světovému dni roztroušené sklerózy. Koná se
každoročně poslední květnovou středu. Podporu akci vyjadřují organizace či obce nasvícením svých budov
zeleným světlem.
V Třeboni byla zeleným světlem nasvícena budova staré radnice (radniční věž) na Masarykově náměstí. Zelená
barva má symbolizovat naději právě pro pacienty s touto nemocí. Starostka města Terezie Jenisová říká:
"Město Třeboň se připojuje ze dvou důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že tato záludná nemoc, ač postihuje
čím dál více lidí a v čím dál nižším věku, je široké veřejnosti stále málo známa. Přitom její včasná diagnóza
a včas zahájená medikace a úprava životosprávy mohou zásadním způsobem ovlivnit kvalitu života člověka
postiženého roztroušenou sklerózou. Druhým důvodem je snaha o vyjádření solidarity a empatie s takto
nemocnými lidmi v našem okolí."
Roztroušená skleróza je onemocnění postihující centrální nervový systém. Její příčina není známa, takže jí
nelze předcházet. Dosud nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit postup choroby. Na světě
žije zhruba 2,5 mil. nemocných s roztroušenou sklerózou, v ČR přibližně 19 000 osob.

„Zelená“ radnice ku příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy

Nový chirurg začne ordinovat
V Lázních Aurora by měl začít v nejbližších týdnech působit chirurg Jaroslav Balcar. Po ukončení ordinace
MUDr. Jiřího Šteffla zahájilo vedení města jednání s odborem zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje
o vyhlášení výběrového řízení právě na specializaci chirurg pro oblast Třeboně. Rozsah ordinačních hodin bude
záviset na smlouvě s pojišťovnami. Pracoviště rentgenu převezme lékař Radim Zeman. Chirurgická praxe zde
bude do té doby, než bude připravený přesun do nově vznikající ordinace v prostorách hotelu Regent.
Zástupci města se účastnili konferencí s tématikou UNESCO
V květnu proběhla řada zajímavých setkání a konferencí věnujících se problematice UNESCO.
Každý měsíc pořádá společnost COT media business diskuzní snídani na vybrané téma, se kterým se cestovní
ruch aktuálně potýká. O své zkušenosti se dělí a diskutují jak odborníci z oboru, tak zástupci zodpovědných
úřadů. Snídaně přináší inspiraci i odpovědi na otázky, které kladou sami účastníci.
V úterý 16. května byla tato snídaně věnována tématu UNESCO – spása nebo prokletí? Diskutovalo se
například o finančních dotacích pro památky zapsané na seznam UNESCO i „čekatele na zápis“ anebo
o přínosech pro cestovní ruch.
Velká mezinárodní konference s názvem Ochrana kulturní krajiny se zvláštním zřetelem k chovu koní se konala
v Národním hřebčínu Kladruby nad Labem, jenž je jedním z aktuálních favoritů na zápis na seznam UNESCO.
Obou akcí se účastnili zástupci města Třeboně, aby načerpali potřebné zkušenosti a seznámili se s aktuálními
přístupy a názory odborníků v této oblasti.

Lázeňská sezona v Třeboni je oficiálně zahájena
Poslední květnová sobota se v Třeboni nesla v duchu otevírání lázeňské sezony. Tato již tradiční akce opět
přilákala velké množství lidí. Pro lázeňské hosty, turisty i místní občany byl připraven bohatý program.
Zástupci města položili věnce na hrob rodiny Huckových. Letos uplyne160 let od narození Berty Huckové.
Právě ona inspirovala svého otce Václava Hucka k založení slatinných lázní.
Sobota však byla výjimečná i z jiného pohledu. Po několikaměsíčním provizorním provozu se otevřely dveře
zbrusu nového turistického a informačního centra, které nyní sídlí v prostoru bývalého foyer kina. Místo TIC
můžete navštívit unikátní muzeum marcipánu a čokolády.

otevírání „íčka“

svěcení slatiny

Zemřel Josef Hugo Pitel
Zaplněný kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni se 20. května rozloučil s kanovníkem Otcem Hugo
Josefem Pitlem. P. Hugo Josef Pitel O.Praem (1928 - 2017) byl kanovník premonstrátského řádu, prezident
Diecézní charity Českobudějovické diecéze a bývalý převor kláštera v Teplé. V letech 2002 až 2012 působil
v třeboňské farnosti. Během své životní cesty na vlastní kůži zažil jak nacismus, tak posléze perzekuci ze strany
komunistů, kteří se dle jeho názoru ukázali jako srovnatelní.
Běh o Sluneční pohár
V úterý 30. května se v Třeboni konal již 16. ročník atletického závodu Běh o Sluneční pohár. Jednotlivé běhy
a délky tratí byly rozděleny podle věku závodníků. Hlavní závod mužů a žen byl 4,5 km dlouhý a vedl
Hrádečkem. Závod se konal pod záštitou starostky města Terezie Jenisové.
Pietní akt
Pietní vzpomínkou uctili občané a zástupci města výročí konce 2. světové války v pondělí 8. května. Vystoupil
pěvecký sbor Pěslav- Ozvěna a soubor zobcových fléten Základní umělecké školy Třeboň.

Slovenská lázeňská inspirace
Sdružení lázeňských míst pravidelně každý rok vyráží na poznávací cestu po známých i méně známých
lázeňských místech v Evropě. Letošní poznávací cesta vedla na Slovensko. Česká výprava čerpala inspiraci
mimo jiné v lázních Lúčky, v Bardějově, soukromých lázních Vyšné Ružbachy, Turčianských Teplicích nebo ve
světoznámých Piešťanech.
První cykloorientační závod v Třeboni
Jezdíte rádi na kole? Máte rádi adrenalin? Umíte dobře číst v mapách? Pokud ano, tak přesně pro Vás je určena
akce „Třeboňské cyklohraní a 1. Cykloorienťák“. Akci pro Vás přichystalo město Třeboň a společnost Třeboň
Centrum, která zajišťuje prodej, servis a půjčovnu kol. Jak již název napovídá, půjde o veřejný orientační závod
na horských kolech (mtb) s pevným pořadím kontrol. Systém ražení je SportIdent. Akce se uskuteční
1. července. Zázemí akce najdete v areálu bývalých technických služeb, pod hrází rybníka Svět. Registrace na
závody proběhne od 9:00 – 9:45, start bude probíhat intervalově od 10:00. Na místě bude zajištěno občerstvení
a pro děti další vyžití. Zajištěn je i na místě cykloservis, pro zájemce i půjčovna kol včetně vybavení. Půjčovna
bude otevřena v místě konání od 8:30 hodin. Závodníci musí být vybaveni přilbami. Zdravotník na místě je
zajištěn. Trasa závodu povede lesem na Hrádečku. Přihlásit se můžete předem v jednotlivých kategoriích na
e-mail: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz. Do přihlášky prosím uveďte jméno, příjmení, rok narození, číslo SI
čipu (pokud jej vlastníte, či požadavek na zapůjčení). Registrace předem bude ukončena dne 29. června. Ostatní
se registrují až na místě, tj. v den závodu. Registrací předem výrazně urychlíte prezentaci. Startovné najdete
na webu.
Kontakty na pořadatele a bližší informace: Jakub Hulec, tel. 721 749 942 a Jana Vítková 725 117 840.
www.mesto-trebon.cz/cyklo

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

