ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
V/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.

………………………………………………………………………………
Přípravy rodinného centra finišují
Třeboňské maminky se již brzy dočkají otevření nového rodinného centra. Tato zařízení jsou založena na
principu rodinné svépomoci a vzájemné službě. Navštěvovat je se svými dětmi, popř. vnoučaty, zapojovat se do
připravovaných aktivit nebo je i sami vytvářet mohou nejen maminky, ale i tatínkové či prarodiče. Rodičům na
rodičovské dovolené umožňují rodinná centra navázat kontakty a zapojit se opět do společenského života. Mají
neformální charakter a umožňují nalézt i nové přátele.
Naše rodinné centrum dostalo krásný a pro Třeboň příhodný název – Kapřík. Vzniká v nebytovém prostoru po
ordinaci MUDr. Kopačkové v objektu č. p. 20, ulice Sv. Čecha. V současné době finišují práce na úpravách
prostor. O barevnou veselou výmalbu se postará Základní umělecká škola Třeboň. V prvních „zkušebních“
měsících bude rodinné centrum otevřeno zřejmě 4 dny v týdnu 5 hodin denně (dle zájmu rodičů). Provoz
rodinného centra bude řídit koordinátor/ka. Výběrové řízení na tuto pozici proběhne 06.05.
Rodinné centrum Kapřík bude otevřeno na počátku června.

Fotografie z příprav rodinného centra

Sportovní areál mění svou podobu
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce sportovního areálu Hliník. Kompletní rekonstrukce začala již
na konci května loňského roku. Město Třeboň dlouhodobě pracuje na soustředění sportovišť právě v této
lokalitě. Kromě házenkářů, kteří využívají sportovní halu, zde našel místo i skatepark, do jehož vybavení i
oplocení město investovalo v minulých letech.
Kompletní zázemí v místě letos najdou i fotbalisté, kteří už opustili starý stadion, místo něhož vyroste
obchodní centrum. Nyní vzniká mezi oběma hřišti tribuna. Tribuna bude oboustranná a na umělý povrch se
bude moci dívat 190 sedících diváků, na travnatý ještě o 50 víc a bude zde i 60 míst k stání. Celkové náklady na
rekonstrukci sportovního areálu Hliník dosáhnou 31 230 000 korun. Veškeré náklady jdou z rozpočtu města.
Termín dokončení je naplánovaný na 15. srpna.
Den Země v zámeckém parku
Ve středu 23. dubna se v Třeboni slavil Den Země. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se
konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
V Třeboni již tradičně tento den proběhl pod taktovkou Českého nadačního fondu pro vydru. V zámeckém
parku byly pro děti z třeboňských základních škol připraveny hry a soutěže, při kterých se děti zábavnou
formou dozvěděly nové informace o přírodě i její ochraně. Soutěžní hry na téma přírody a ochrany přírody se
setkaly s příznivým ohlasem nejen u pedagogů, ale i u žáků.
Odpolední program vyvrcholil přednáškou zahradnického fotografa, publicisty, cestovatele a zahradníka Pavla
Chlouby o tom, co všechno si můžeme sami vypěstovat na balkóně či terase.
O den dříve proběhlo ve spolupráci města Třeboně a Spolku přátel Třeboně slavností sázení památného stromu
na počest stého výročí narození významné botaničky a ochránkyně přírody RNDr. Dagmar Dykyjové, CSc.
Jírovec maďal neboli kaštan koňský byl zasazen u jezírka Růžový leknín u Bertiných lázní. Odkazu Dagmar
Dykyjové se věnovala i přednáška, která se uskutečnila v ten samý den v třeboňském Muzeu.

Fotografie ze zámeckého parku

Fotografie ze zámeckého parku

Zajímavé akce na podporu dobrých věcí
V květnu a červnu proběhne v Třeboni celá řada akcí, které si zaslouží pozornost. O prvním květnovém
víkendu proběhla akce Švýcarské jaro v Třeboni. Stěžejní část akce se uskutečnila na Masarykově náměstí,
kde byla instalována výstava fotografií z oblasti Jungfrau. Na náměstí bylo možné zakoupit originální
švýcarské sýry a čokoládu. V Domě Štěpánka Netolického byla zahájena výstava fotografií Poznej světové
dědictví UNESCO, která bude probíhat po celý květnový měsíc. Akce se zúčastnili i zástupci partnerského
města Interlaken.
V letošním roce opět proběhne naším městem štafeta Corpus Domini, která startuje v Praze a končí
v italském městě Orvieto. Štafetový běh vede po stopách cesty českého kněze Petra z 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. Štafetu Třeboň přivítá 10. června okolo 9:30. Zájemci se mohou ke štafetě
připojit, každý obdrží památeční tričko.
Na nebezpečí zneužívání drog upozorňuje 12. ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog, který zavítá
13. června i do Třeboně na Masarykovo náměstí. Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší
pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Důležitost této aktivity dokazuje i patronace Senátu
Parlamentu ČR nad touto akcí. V průběhu maratonu navštěvuje Cyklo-běhu představitele měst a mluví s nimi
o problematice drog a jejím řešení.
V spolupráci s Českým červeným křížem připravujeme letošní kampaň Červen bez úrazů. Hlavní část
kampaně bude věnována prevenci úrazů u dětí. Do programu zařadíme i program pro dospělé, který vyvrcholí
koncertem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, který se bude konat na podporu dárců kostní dřeně.
Podrobný program přineseme v dalším čísle zpravodaje.
Novou akcí Golf s handicapem završíme kulturní akce před prázdninami. Akce proběhne ve dnech 25. a 26.
června na golfovém cvičišti za lázeňským parkem u Aurory. Akce se zúčastní žáci třeboňských škol a zvána je
i široká veřejnost. Smyslem akce je ukázat, že golf mohou společně hrát jak „zdraví“ tak i tělesně postižení.
Dílčí myšlenkou projektu je, aby se hendikepovaní zapojili nejen sportovně, ale především společensky do
běžného života a dění.

Evidence kol – novinka v boji proti krádežím
Každý rok řeší třeboňská městská policie desítky případů odcizených bicyklů nejrůznější finanční hodnoty.
Od letošního roku jí bude pomáhat systém evidence jízdních kol, který v dubnu spustila. Registrace jízdních kol
je zcela jednoduchá. Odkaz na online formulář je umístěn na hlavní straně webu města pod názvem Evidence
kol. Zájemci, a to ať už z řad místních, nebo i turistů, zde vyplní značku, druh, případně typ či výrobní číslo
kola. Je možné přidat i fotografii. Po zaregistrování si zájemci mohou vyzvednou na městské polici registrační
samolepku a tu si pak vylepit na jízdní kolo. Služba je zcela bezplatná.
Rolničková sbírka pomohla
Ve čtvrtek 10. dubna se v Třeboni konala veřejná sbírka Diakonie Rolnička – Rolničkové dny. V Třeboni se při
Rolničkových dnech vybralo 11 889 Kč, dohromady ve všech městech to bylo 169 079 Kč. Pro Rolničku je to
významná částka, která pomůže zajistit otevření Centra denních služeb pro dospělé lidi s těžkým mentálním
postižením na pobočce na Sídlišti nad Lužnicí v Táboře.
Město vyhlásí výzvu na grant
V červnu vyhlásí město Třeboň 1. výzvu k podávání žádostí o grant „Podpora sociálních aktivit“. Cílem tohoto
programu je podpora aktivizačních činností sociálního charakteru zaměřená na seniory a zdravotně postižené
v Třeboni a místních částech, za účelem zapojení této cílové skupiny do společenského života.
Znění výzvy musí projít schválením v radě města. Grant bude vypsán na webu města, vývěsce městského
úřadu a zveřejněn bude v Třeboňském světě. Podrobnosti zveřejníme i ve zpravodaji.

Valná hromada Národní sítě Zdravých měst
Dne 28. dubna 2014 se v prostorách Magistrátu hl. města Prahy uskutečnilo Jarní zasedání Valné hromady
NSZM ČR 2014. V úvodu zasedání se představili noví členové asociace. Nejprve vystoupil radní hlavního
města Prahy Martin Dlouhý, který účastníky na půdě magistrátu uvítal a následně stručně představil Hlavní
město Praha jako člena NSZM ČR. Dále následovaly krátké prezentace městské části Praha 20 – Horní
Počernice, měst Znojmo a Šlapanice a jihočeských obcí Pištín a Chelčice. Valná hromada dále schválila přijetí
nových členů, obcí Rudíkov a Věžnice. Ke konci dubna 2014 má NSZM ČR celkem 117 členských municipalit,
přičemž Projekt Zdravé město, obce, region WHO má vliv již na 56% populace České republiky.
Na zasedání Valné hromady byla projednána významná témata související s mezinárodním Projektem Zdravé
město a místní Agendou 21 a služby asociace pro členy. Zástupci NSZM ČR vyhodnotili rok 2013, hospodaření
asociace a představili Výroční zprávu. Zmínili výsledky spolupráce asociace na národní i mezinárodní úrovni,
představili možnosti spolupráce s odbornými partnery a návrh Strategie NSZM ČR na období 2015 – 2030,
s výhledem do roku 2050.
Zástupci a radní města Štětí navštívili Třeboň
V pátek 25.04. navštívila Třeboň v rámci výjezdního zasedání rady města Štětí osmičlenná delegace zástupců
města. Starosta Štětí Tomáš Ryšánek pohovořil krátce o městu Štětí. Nejvíce štětskou delegaci zajímala
ochrana třeboňských památek, o které pohovořil architekt města Aleš Valder. Místostarosta Štětí a zároveň
politik projektu Zdravé město Miroslav Andrt se dotazoval zejména na fungování a úspěšné aktivity Zdravého
města v třeboňských podmínkách. Starostka Třeboně Terezie Jenisová pak odpovídala i na další zvídavé dotazy.
Na závěr vyslovil starosta Ryšánek pozvání k návštěvě města Štětí.

Historickým městem roku 2013 je Chrudim
O titul Historické město roku se soutěží od roku 1994. V přihlášených obcích se hodnotí zejména centrum
(tedy městská památková zóna nebo městská památková rezervace) a v nich architektonický a stavební
charakter, veřejná prostranství, památky, stavební uspořádání, parky, infrastruktura apod.
Historickým městem roku 2013 se stalo Zdravé město Chrudim. Ocenění za příkladnou péči o památkové
objekty a historické dědictví bylo předáno 17. dubna ve Španělském sále Pražského hradu. Chrudim se ve finále
ocitla již potřetí. Třeboň získala toto ocenění za rok 1996.
Zdravému městu Chrudim k získání titulu gratulujeme.
Komunitní plánování
Dne 20. května proběhne jednání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb.
Dvacáté výročí zahájení provozu Domova seniorů Třeboň
V dubnu oslavil Domov seniorů Třeboň 20 let od zahájení provozu. Dne 15. dubna proběhla velká „rodinná“
oslava u příležitosti tohoto výročí. Zúčastnili se jí klienti domova, jejich příbuzní a přátelé a též zaměstnanci
domova seniorů. Všichni společně strávili příjemné chvilky u poslechu písniček na přání. Oficiální oslavy
proběhly o den později, kdy domov navštívil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje
Petr Studenovský a starostka města Terezie Jenisová. Při této příležitosti byl pokřtěn kalendář s fotografiemi
domova a jeho obyvatel, který vznikl za podpory zřizovatele, tedy Jihočeského kraje, Základní umělecké školy
Třeboň a Pavly Řeřichové (autorka fotografií a grafického zpracování).

Fotografie z oslav

Otevírání lázeňské sezóny
Přijměte pozvání na slavnostní Otevírání lázeňské sezóny v Třeboni, které se uskuteční v sobotu 24. května
2014. Připraven je bohatý program, který bude zahájen na Masarykově náměstí v 10:30 hodin, kde přivítáme
novou lázeňskou sezonu. Následovat bude kostýmovaný průvod, který vyrazí k Bertiným lázním a kde bude
v 11 hodin probíhat svěcení slatiny. Poté vyrazí průvod k Lázním Aurora, kde bude oficiálně zahájena nová
lázeňská sezona a proběhne oslava 10. výročí likéru Třeboňská Lázeňská Brusinka. Vyvrcholením celého dne
pak bude večerní koncert Petry Janů se skupinou Golem od 20 hodin. Následovat bude vypouštění balonků
štěstí, ohňová show v podání skupiny Ilusias a slavnostní ohňostroj. V průběhu dne budou probíhat trhy, na své
si přijdou děti i dospělí. A navíc - vstupné na všechny tyto akce je pro Vás zcela zdarma!!!
Investice do Bertiných lázní
V Bertiných lázních se město chystá provést rekonstrukce balneoprovozů. 28. dubna byl záměr představen
zaměstnancům lázní a v pondělí 05. dubna proběhlo představení projektu veřejnosti v obřadní síni městského
úřadu.
„Třeboňské“ stopy v Brazílii
Již dvakrát navštívila brazilská delegace Třeboň v touze zjistit co nejvíce o předcích bývalého brazilského
prezidenta a uznávané osobnosti brazilských dějin, Juscelina Kubitscheka. Memorandum o spolupráci mezi
městy Diamantina a Třeboní bylo slavnostně uloženo do archivu Památníku a muzea Juscelina Kubitscheka
v brazilském hlavním městě Brasilia. Při tomto slavnostní aktu byl přečten dopis starostky města Terezie
Jenisové.

V Třeboni proběhla kosmetologická konference
Ve dnech 24 a 25. dubna proběhla v Třeboni ve společenském sále Beseda konference Kosmetologické
společnosti České republiky. Tato společnost funguje již více než 70 let a sdružuje odbornou veřejnost v oblasti
kosmetologie. Kosmetologická společnost ČR pravidelně pořádá semináře a v Třeboň navštívila již
poněkolikáté. Tentokrát byl seminář zaměřen na téma sluneční záření a ochrana při opalování. Souběžně se
seminářem probíhalo i setkání farmaceutické společnosti Ardea v lázních Aurora. Konferenci zahajovala
starostka města Terezie Jenisová.
Chorvatská delegace navštívila Třeboň
Ve dnech 06. – 08. května hostila Třeboň návštěvu z chorvatského města Vodnjan – Diagnano, které se nachází
na Istrijském poloostrově. Starosta města Klaudio Vitasović společně s vedoucími odborů infrastruktury,
ekonomie a evropských záležitostí si prohlédli město, lázně a přijali též pozvání na zahájení Anifilmu. Společně
poobědvali se starostkou a místostarostou Třeboně.
Hlavním cílem návštěvy bylo navázání bližší spolupráce s naším městem.

Zpravodaj slaví 2 roky existence
Již dva roky Vám přinášíme aktuální informace o aktivitách projektu Zdravé město a dalších zajímavých akcích,
na kterých se město podílí.
Budeme se i nadále snažit, aby další čísla zpravodaje byla neméně pestrá a abychom Vám mohli zprostředkovat
všechny zajímavé a důležité okamžiky v projektu Zdravé město Třeboň.
Alena Zárubová, koordinátorka Zdravého města

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

