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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 aktivitách, které v rámci projektu naše město pořádá, budeme vás zvát na nejrůznější akce a přineseme také
ohlédnutí za některými z nich.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Komunitní plánování sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb na Třeboňsku se přehouplo z analytické do plánovací fáze. Během léta
a podzimu proběhlo rozsáhlé šetření v sociální oblasti na Třeboňsku. Občané všech obcí v ORP Třeboň se
zapojili do anketního šetření, které mělo zjistit, jak jsou spokojeni s úrovní sociálních služeb a co jim v této
oblasti chybí. Výsledky a náměty poslouží jako výchozí informace pro zpracování nového komunitního plánu.
Aktivity, jimiž se bude nový plán zabývat, již byly nastíněny v rámci pracovních skupin komunitního plánování.
Jejich čtvrté jednání proběhlo v úterý 25.11. na městském úřadě v Třeboni. Podle pracovní skupiny „Senioři
a zdravotně postižení“ by se v plánu měla objevit například problematika třeboňské polikliniky a rozvoj
chráněných pracovních míst. Pracovní skupina „Mládež a rodiny s dětmi“ navrhuje zejména zřízení
studentského klubu, rozvoj pedagogicko-psychologického poradenství a podporu dobrovolnictví (nejen)
mládeže v sociálních službách.

Velká diskuse se rozhořela i nad tématem stále klesajícího věku uživatelů měkkých drog, a to též
v rámci poslední pracovní skupiny „Ostatní osoby v nepříznivé sociální situaci“. Tato skupina dále
navrhuje zabývat problematikou sex byznysu a romskou komunitou v okolí Českých Velenic
a podpořit rozvoj sociálního bydlení.
Další jednání pracovních skupin, na kterém budou nastíněná témata dále rozpracována, proběhne
20. ledna 2015.

Seminář k udržitelnému rozvoji pro žáky základní školy
Jak se chovat k přírodě, proč je důležité chránit stromy a jaká zvířata jsou nejvíce ohrožená, nejen to se dověděli žáci
čtvrtých ročníků ze Základní školy Na Sadech od pracovníků Českého nadačního fondu pro vydru. Ve dnech 6. a 7.
listopadu strávili žáci celý den v záchranné stanici a s lektory si povídali o tématech udržitelného rozvoje. Akce se
zúčastnilo téměř 50 dětí. Náklady na akci hradilo Zdravé město Třeboň.
Plavecká štafeta v lázních
Zdravé město Třeboň se připojilo k Plavecké štafetě měst s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, které proběhla dne
22. listopadu v bazénu Lázní Aurora. V deseti městech České republiky spolu na dálku soutěžila veřejnost v plavání. Celá
akce byla pro klienty VZP zdarma a účastníci obdrželi drobné dárky.
Zastávka Třeboň lázně bodovala v soutěži
V anketě o Nejkrásnější nádraží České republiky pro letošní rok se mezi desítku nejlepších dostala také zastávka Třeboň
lázně. Soutěž se konala již poosmé a podle organizátorů má motivovat a poukázat na dobře udržované budovy a hezké
prostředí pro cestující. Zastávka Třeboň lázně sice nezvítězila, ale přesto získala zvláštní ocenění za důstojnou přestavbu
objektu, za přívětivé prostředí, rozmanitost služeb a vzornou péči. Cenu převzala starostka Třeboně Terezie Jenisová.
Města v rozletu pokračují
Projekt Města v rozletu sice oficiálně skončil v lednu letošního roku, avšak po dalších 5 let je potřeba aktivity dále
podporovat v rámci udržitelnosti projektu. V listopadu proto proběhlo setkání českých partnerských měst Třeboně,
Jindřichova Hradce a Telče. Místní koordinátoři projektů projednali další směřování aktivit partnerských měst
a prodiskutovali administrativní záležitosti projektu.
Ve čtvrtek 20. listopadu pak proběhla ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou akce „Tvořte s námi“, kde si
přítomní mohli vyzkoušet zdobení adventních věnců s Augustinem Kotilem, vyslechnout aktuální trendy v adventních
dekoracích na stůl od Dany Košinové, ozdobit si perníčky s Miladou Petrů a nebo na vlastní kůži zkusit profesionální
líčení z rukou Marie Štíchové a Dany Palečkové. Akce podpořila místní podnikatele a zájemce inspirovala pro nadcházející
adventní čas.
Poslední listopadovou sobotu se v rámci projektu, tak jako v minulých letech, konal první Adventní trh, který spolu
s rozsvícením vánočního stromu a bohatou kulturou oživil náměstí v Třeboni.

Setkání koordinátorů

Tvořte s námi

Žáci základní školy pomohli s květinovým záhonem
Prostor před budovou Bertiných lázní podél Zlaté stoky zkrášlí trvalkové záhony. Děje se tak v souvislosti
s rekonstrukcí záhonů v okolí Bertiných lázní. Hlavní etapa – výsadbová – bude provedena na jaře příštího roku.
Úplně nový záhon vznikl kolem altánu u Bertiných lázní. Pro město ho navrhl a realizoval Ing. Pavel Chlouba.
Na výsadbě se podíleli žáci 7. a 9. tříd ZŠ Sokolská. Od jara se zde můžete těšit na kvetoucí prstenec, který místo
zpříjemní pro relaxaci.

Bronzová Jihočeská ratolest pro město Třeboň
V letošním čtvrtém ročníku soutěže Jihočeská ratolest, kterou pořádá Spolek Krasec s podporou Jihočeského kraje
a Lesů ČR, obdrželo Město Třeboň 3. místo v kategorii A: Obce, svazy obcí, mikroregiony za projekt: Tištěný
Mapový průvodce za stromy, přírodními, kulturně historickými zajímavostmi Třeboňska.
Tento projekt navázal na zpracovaného internetového turistického průvodce, který je v provozu na
internetových stránkách www.stromytrebonska.cz. Díky projektu byla realizována mapa tohoto průvodce
v českém a německém jazyce. Formát oboustranné mapy je A3, přičemž z jedné strany je mapa tras a z druhé
strany je jednoduchý popis zájmových bodů. Jako ocenění za 3. místo v soutěži Jihočeská ratolest město obdrželo
certifikát a finanční odměnu ve výši 3000 Kč.

Podzimní škola Zdravých měst
Ve dnech 5. - 7. listopadu 2014 se ve Zdravém Moravskoslezském kraji v Ostravě uskutečnila Podzimní škola
Zdravých měst. Akce se konala v unikátním prostředí Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice.
Podzimní školu zahájil úvodní seminář, který představil novinky v místní Agendě 21 a osvědčené postupy
v oblasti kvality veřejné správy a strategického plánování a řízení v obcích.
První den je vždy věnován široké veřejnosti. Následující dny Podzimní školy se uskutečnily praktické tréninky
pro začátečníky a pokročilé a nácvik práce se systémem DataPlán NSZM ČR s možností individuálních
konzultací. Akce byla součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Konference Národní sítě Zdravých měst
Za účasti mnoha vzácných hostí a zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla
v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Akce
proběhla pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Bartoška a ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Mezi hlavní témata akce patřily
postupy správného řízení obcí a měst směrem k jejich vyváženému rozvoji, konkrétní kroky i překážky na této
cestě představili zástupci šesti míst z Česka. Tématem bylo rovněž dobrovolnictví a jeho využití v praxi měst.
Dvoudenní konference přinesla řadu inspirací i pro nově zvolené zastupitele a radní.

Advent v Třeboni
Adventní čas odstartoval v sobotu 29.11. na Masarykově náměstí rozsvícením vánočního stromu, který již
tradičně dorazil z našeho partnerského města Schrems.
Jeho rozsvícení předcházel bohatý program. Na desátou hodinu přijel pan poštmistr s doprovodem a přímo na
náměstí otevřel pobočku Ježíškovy pošty. Pokud jste nestihli poslat pohlednice nebo dopisy v sobotu,
nezoufejte. Můžete je nosit do 6. prosince do Turistického informačního centra. Poté budou doručeny do hlavní
poštovní schránky v Božím Daru v Krušných horách. Tam je Ježíšek opatří speciálním razítkem a odešle
adresátům.
V sobotu nechyběl ani tradiční zvonkový průvod, který v 17 hodin vyrazil na náměstí od Kongresového
a kulturního centra Roháč. A v 19 hodin následovalo samotné rozsvícení vánočního stromu s nadílkou ze
Schremsu.
Tím ale rozhodně předvánoční program v Třeboni nekončí. Na své si přijdou milovníci hudby, v prosinci
v lázeňském městě vystoupí například Irena Budweiserová, Poutníci nebo Linha Singers v rámci Třeboňských
nocturen.
Po loňském úspěchu se mohou Třeboňáci těšit i na akci Deníku Česko zpívá koledy. Zpěvníky budou připraveny
v Turistickém informačním centru. Ani děti nezůstanou ochuzené o zážitky. Připravena jsou pro ně jak před
Vánocemi, tak o vánočních prázdninách divadelní představení. Velmi oblíbeným zpestřením je i živý betlém,
kdy 18. prosince Borovanští betlémáři přijedou na Masarykovo náměstí vyprávět známý příběh Josefa, Marie,
Tří králů a Ježíška.

Vážení čtenáři,
závěrem nám dovolte popřát Vám klidný a duchovně bohatý Advent, radostné a štědré Vánoce a do
nového roku 2015 zdraví a spokojenost. Nezapomeňte, že i v příštím roce se můžete těšit na zprávy ze
Zdravého města Třeboň.
Terezie Jenisová, politik Zdravého města
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

