ZPRAVODAJ
ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ

XI/2016
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.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Fórum Zdravého města
V úterý 10. října 2016 se v Kulturním a společenském centru Beseda konalo již páté Fórum Zdravého města
Třeboň. Letošní Fórum bylo druhým v pořadí s nejvyšší účastí občanů města. Sešlo se víc než 90 diskutujících.
Ze společné diskuse vzešla desítka hlavních priorit města určených k řešení. Po úvodní prezentaci starostky
města Terezie Jenisové, která přítomné informovala o pokroku v řešení vytipovaných priorit z loňského fóra, si
slovo převzala zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR paní Dana Diváková. Seznámila občany
s průběhem akce a vysvětlila jim systém volby deseti nejvýznamnějších priorit města.
U deseti stolů reprezentujících různá témata života ve městě se mohl každý vyjádřit k jakékoliv záležitosti,
která je z jeho pohledu problematická a zaslouží si pozornost.
Po skupinových debatách a prezentaci priorit garanty jednotlivých oblastí se přikročilo k hlasování.
Třeboňáci navrhují pracovat na těchto „problémech“:

TOP 10 (podle účastníků besedy)
•
Výstavba domu se zvláštním režimem
•
Zřídit denní stacionář pro seniory
•
Zřídit novou polikliniku
•
Zachování lékařské služby první pomoci
•
Vybavit stávající hřiště u internátu OA + streetworkout (lavičky, cvičební prvky, ohniště atp.)
•
Realizovat centrum pro mladé (kavárna, taneční sál atp.)
•
Realizovat přeložku silnice II/154, II/155 s napojením na I/34 (od Lesostaveb přes mokrá luka, kolem
Bertiných lázní) včetně podélných cyklostezek
•
Vybudovat venkovní bazén + aquacentrum
•
Zachování společenského sálu v Besedě ve stávajícím režimu
•
Revitalizace sportovní haly
Další problémy, o kterých se hlasovalo
•
Realizovat odpady zdarma nebo zajistit kuponový systém (platba za každé vyvezení nádoby na odpad)
•
Obnova alespoň jednoho svozového dne v Třeboni a místních částech
•
Prodloužit úřední hodiny na městském úřadě 1x v týdnu
•
Větší ochota zaměstnanců úřadu při vyřizování záležitostí *
•
Dobudování cyklostezek na Holičky a Starou Hlínu
•
Řešit veřejná WC v centru i širším okolí (rozšíření, značení)
•
Více řešit přestupky cyklistů a ostatních řidičů
•
Označit brány pro pěší zákazem vjezdu cyklistů
•
Dokončit rekonstrukci školní jídelny
•
Zajistit bezpečný vstup do škol
* Tato priorita nahrazuje prioritu “zřídit přebalovací pult na městském úřadě”, která se dostala do TOP 20 při hlasování během fóra.
Přebalovací pult na městském úřadě je již instalován na WC v přízemí v prostoru podatelny. Výše uvedená priorita je další v pořadí,
jak rozhodli účastníci fóra.

Všechny problémy, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do ankety, která ověří, zda je
zvolených „TOP 10“ opravdu na místě.
Anketní lístky byly dostupné na těchto místech do 7.listopadu:
•
podatelna městského úřadu
•
turistické informační centrum Masarykovo náměstí
•
pošta
•
městská knihovna
•
online verze na webu města ve složce Zdravé město – Fórum 2016
Konečným výstupem budou ověřené problémy, které budou předloženy radě a zastupitelstvu města a na
kterých se v příštím roce bude pracovat. V prosincovém čísle Zpravodaje Vám přineseme kompletní výsledky.

Foto

A jak se v průběhu letošního roku řešily priority z loňského fóra?
Loni jste vybrali k řešení tyto záležitosti: zřízení nové polikliniky, vybudování nové zastřešené ledové plochy,
vznik sociálních služeb pro handicapované (např. soc.-terapeutické dílny), senior taxi, cyklostezka na Rožmberk
podél Zlaté stoky od bývalých jatek.
Jednotlivé priority a kroky, které byly v těchto záležitostech učiněny, konkrétně přibližuje starostka města
Terezii Jenisová:
1) zřízení nové polikliniky
Tento problém se při fórech pravidelně opakuje. Stávající poliklinika není v majetku města, ale ve
spoluvlastnictví šesti soukromých osob. S majiteli bylo v minulosti jednáno a byla jim nabídnuta spolupráce při
řešení eventuální dotace na rekonstrukci – k domluvě nedošlo. Majitelé nyní mají zájem o prodej budovy, ta je
však ve špatném stavu. Pro město je koupě nereálná. Problém jde ruku v ruce s nedostačujícím počtem lékařů
ve městě. V letech 2015 a 2016 město jednalo s lékaři o otevření praxe - byli to například stomatologové, či
praktický lékař. Od listopadu by měl začít v Třeboni ordinovat MUDr. Bílek z Lomnice n. Lužnicí. Dva
stomatologové by měli otevřít praxi v průběhu 1. čtvrtletí roku 2017. V prostorech hotelových zařízení Svět a
Regent je aktuálně vytvářeno zázemí pro některé lékaře, a to prostřednictvím soukromého subjektu. Tento
počin by mohl být počátkem budování nového zdravotnického zařízení ve smyslu polikliniky.

2) vybudování nové zastřešené ledové plochy
Také o této věci se ve městě diskutuje velmi dlouho. V období po loňském fóru jsme se zabývali dvěma
variantami. První z nich byla přestavba a zastřešení současného kluziště na Tyršově stadionu. Na toto řešení
byla vypracovaná studie architektem Kročákem, kterou schválila rada Národního památkového ústavu. Druhou
prověřovanou variantou byla výstavba nového krytého zimního stadionu v rámci sportovního areálu na
Hliníku. Původně jsme dávali přednost první variantě, ale ukázalo se, že majetkové vztahy k dotčeným
pozemkům stavby (nesouhlas TJ Jiskra s prodejem a obecný nesouhlas TJ Jiskra s realizací takto velké stavby
v rámci Tyršova stadionu) jsou neřešitelné. Varianta druhá je podporována školami i sportovními oddíly. Nyní
je vypracována studie stavby a dokončována studie proveditelnosti. Sledujeme dotace, které bychom mohli
využít, zabýváme se možnostmi provozování zimního stadionu, jeho vytížeností. Stejně tak, jako řešíme tento
záměr, se snažíme zaměřit pozornost i na stavbu venkovního koupaliště tak, jak jej prosazuje další skupina
obyvatel. Požadavků je mezi různými zájmovými skupinami logicky mnoho. Snažíme se proto pracovat na řadě
z nich.
3) vznik sociálních služeb pro handicapované (např. soc.-terapeutické dílny)
Téma se objevilo už v komunitním plánu sociálních služeb. Jeho potřeba se zvýšila mimo jiné se vznikem
Chráněného bydlení Naplno. Tuto prioritu vyřešila Oblastní charita Třeboň, když 1. ledna zahájila provoz
Sociálně terapeutické dílny Motýl. Službu využívá 19 osob, město na ni v roce 2016 přispělo dotací ve výši
80 000 Kč a zároveň je odběratelem výrobků.

4) cyklostezka na Rožmberk podél Zlaté stoky od bývalých jatek
Možnost realizace cyklostezky v této trase byla důkladně prověřena. Vzhledem k majetkovým poměrům
a Zlaté stoce jako památce je tento záměr bohužel nereálný. Do rozpočtu města na rok 2017 je navržena
výdajová částka na projekt cyklostezky podobným směrem - na bytovou lokalitu Gigant podél komunikace na
Veselí nad Lužnicí na pozemku města za příkopem této komunikace.
5) senior taxi
Služba senior taxi je provozována v několika městech s finanční spoluúčastí velkých firem. O senior taxi se na
loňském fóru mluvilo především v souvislosti se změnou, která byla avizována na konci minulého roku.
Jihočeský kraj přestal dotovat dopravu, která byla ve městech provozována jako městská. Zachování bezplatné
autobusové dopravy po Třeboni a místních částech bylo diskutovanou otázkou. Zrušení krajské dotace
znamenalo, že přímo město by muselo tyto spoje namísto půl milionem korun dotovat částkou minimálně
o 100 % vyšší. Otázkou se začal zabývat odbor dopravy MěÚ Třeboň. Bezplatná autobusová doprava zůstala
zachována s úpravami. A změn se dočkala ještě v průběhu roku. Především proto, že byla podrobně
vyhodnocena obsazenost jednotlivých spojů. Bezplatná doprava doposud zůstává zachována k přepravě
z místních částí i ke klíčovým institucím ve městě.
Další diskutované priority, které se nedostaly mezi TOP 5, ale bylo s nimi průběžně pracováno, jsou
následující: revitalizace lázeňského parku v Auroře (zpracován projekt Vegetační úpravy centrální části parku
v Třeboni - podpořeno dotací Jihočeského kraje - a Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi podpořeno dotací MMR), rozšíření kamerového systému v ulici Novohradská (v provozu od října nová
bezpečnostní kamera v blízkosti parkoviště u restaurace Pěšárna), realizace společné propagace regionu
(založení spolku s názvem „Turistická oblast Třeboňsko, z.s., jehož cílem bude zejména koordinace rozvoje
turistické destinace Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko).

Třeboň zabodovala v environmentální soutěži
Krajská Síť Environmentálních Center (KRASEC) a Jihočeský kraj uspořádali letos již 6. ročník soutěže
projektů a studentských prací s přínosem pro ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Město Třeboň
se do soutěže přihlásilo s projektem Den Země 2016, který realizovalo s Českým nadačním fondem pro vydru.
Tato osvětová akce se koná v Třeboni již tradičně v zámeckém parku a je zaměřená na první stupeň základních
škol. Tématem letošní kampaně byly pasti, které lidé zvířatům vytvářejí. Děti zjistily, jak nebezpečné mohou
být pro zvířata odpadky nebo rybářské vlasce, jaké lidské stavby jsou pro zvířata ohrožující, ale také se
dověděly, že s tímto problémem můžeme každý z nás něco dělat. Za tuto akci si Město Třeboň odneslo krásné
první místo v kategorii projektů obcí a mikroregionů.
Třeboň však bodovala i v dalších kategoriích. Základní škola Třeboň Na Sadech uspěla s projektem Cestování
s Jakubem Krčínem za památnými stromy Třeboňska, za nějž obdržela čestné umístění v kategorii škol. Tento
projekt byl zaměřen na význam památných i nových stromů v přírodě. Rozvíjel se v několika rovinách. V první
řadě to byla snaha zaujmout vnímavé žáky environmentálním a historickým tématem vztahujícím se k Třeboni.
Druhým impulsem byla intenzivní spolupráce s odborem životního prostředí městského úřadu v Třeboni,
zejména s pí Fliegelovou, která pro žáky připravila zajímavé besedy, prezentace, ukázala jim stromy přímo
v krajině. A stěžejním bodem projektu byla samostatná práce dětí na obrazových panelech a poté prezentace
při natáčení pořadu Nedej se (v rámci Občanských novin – Ekologický blok). Celkové završení projektu se
uskutečnilo v říjnu 2016, kdy byla vysazena krásná lípa v areálu školy. Cílem projektu bylo oživit výuku
biologie a průřezového tématu environmentální výchova.
Třetí cena „pro Třeboň“ putovala k referentce odboru rozvoje a investic městského úřadu Petře Kloubcové,
která zabodovala se svojí diplomovou prací na téma „Vliv druhového složení a prostorové struktury urbánní
zeleně na biodiverzitu“ a získala krásné třetí místo.

Beseda o změnách klimatu
V úterý 11.10. proběhly na Základní škole Na Sadech pod hlavičkou Zdravého města Třeboň beseda
a vzdělávací program na téma „Změny klimatu“ pro žáky osmých tříd, které vedl odborný lektor Centra
ekologické výchovy Cassiopeia. Lektor dětem vysvětlil, co znamenají pojmy jako udržitelný rozvoj, změny
klimatu nebo globální oteplování. Žáci se hravou formou dověděli řadu zajímavých informací, například čím
ovlivňuje klima lidská civilizace a co může udělat jednotlivec pro snížení emisí skleníkových plynů.

Pracovní skupiny aktualizují komunitní plán sociálních služeb
V úterý 25. října proběhlo po delší době opět jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních
služeb. V zasedací místnosti městského úřadu se sešli zástupci veřejné správy, neziskových organizací
a poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Jejich úkolem bylo pod vedením realizátora projektu
komunitního plánování, Jihočeské rozvojové o.p.s., aktualizovat jednotlivé aktivity komunitního plánu.
Prodiskutovány byly změny v sociálních a doprovodných službách na Třeboňsku a výhled na jejich realizaci
v následujícím roce. Výstupem práce bude akční plán realizace aktivit komunitního plánu na rok 2017.

Ochutnejte zdravé pokrmy v jídelně
Dne 8. prosince od 16:00 se ve školní jídelně uskuteční ochutnávka méně známých školních jídel pojatých
moderně a chutně. Ochutnat budete moci například houbovou tarhoňu, filety mahi mahi nebo sumečka na
indický způsob. Pro zájemce budou připraveny i recepty na představené pokrmy. Na ochutnávku naváže od
17:00 přednáška předních českých výživových poradců Ing. Petra Havlíčka a PhDr. Karolíny Hlavaté na téma
„Zdravá výživa – zdravý životní styl“. Přednáška se uskuteční v KKC Roháč a je bezplatná. Pokud si budete
chtít rezervovat místa, volejte na tel: 606 332 479.

Podzimní škola Zdravých měst proběhla v Krnově
Ve dnech 02. - 04.11. se ve Zdravém městě Krnov konala Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání
zástupců obcí z celé ČR. Setkání se zúčastnilo více než 110 zástupců měst, obcí a regionů a také
spolupracujících organizací.
Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, adaptace na
klimatické změny, společenská odpovědnost firem v prostředí měst a obcí či monitoring výkonností organizací
zřízených městem apod.
Účastníky akce přivítal předseda asociace Petr Hermann a popřál inspirující pobyt plný příležitostí výměny
dobré praxe. Dopolední program se zabýval rozličnými tématy, např. podporou řízení kvality v územní veřejné
správě, možnostmi financovaní aktivit měst, obcí a regionů, adaptací na klimatické změny nebo důvody
a praktickými dopady sledování uhlíkové stopy na městském úřadu.
Úvodní den ukončilo podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR, kde byly projednány významné body
související s NSZM ČR, Projektem Zdravé město a místní Agendou 21, nové služby asociace pro členy a další
témata. Rovněž byly otevřeny dva dobrovolné bloky: první byl věnován konzultacím pro nové koordinátory
Zdravých měst, druhý byl zaměřen na standardy zdravotní gramotnosti a využití koncepce zdravotní
gramotnosti v práci koordinátora.
Následující den se uskutečnily tři paralelní intenzivní tréninkové bloky na témata získávání finančních zdrojů
pro aktivity Zdravých měst, kompetenční modely koordinátora, projektové řízení. S těmi, kteří s programem
Zdravé město začínají, byly detailně řešeny metodické postupy či konkrétní praktické dotazy. Závěrečný den
proběhl praktický nácvik v info systému DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Fórum podnikatelů
Město Třeboň a Jihočeská hospodářská komora připravují na listopad dvě akce v rámci udržitelnosti rakouskočeského projektu města v rozletu. Ve středu 16. listopadu od 18:00 se uskuteční již tradiční tvořivé adventní
setkání pro ženy a podnikatelky pod názvem Tvořte s námi.
Další akcí bude ve čtvrtek 24. listopadu od 17:30 Fórum podnikatelů a živnostníků Třeboňska. Hostem
letošního fóra bude Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR. Součástí programu bude i seznámení s fairtradem. Obě akce se uskuteční v přednáškovém
sále Domu Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí. Kontakt pro přihlášení na akce: kocova@jhk.cz,
jana.vitkova@mesto-trebon.cz.
Burza škol proběhla v Roháči
Prezentace středních škol a učilišť a burza práce a pracovních příležitostí proběhla 13.10. v městské hale Roháč
od 8:00 do 16:00 hod ve spolupráci Jihočeské hospodářské komory, města Třeboň a Úřadu práce ČR –
kontaktního pracoviště Jindřichův Hradec.
Hlavním cílem akce bylo napomoci vycházejícím žákům i jejich rodičům celého mikroregionu Třeboňska, lépe
se orientovat v nabídce studijních a učebních oborů, středních škol a středních odborných učilišť a seznámit
vycházející žáky se situací na trhu práce a s možnostmi jejich profesního uplatnění po skončení přípravy na
povolání.

Třeboňský hospic otevřel nové prostory
Třeboňský hospic sv. Kleofáše se rozrostl. Slavnostní otevření rozšířených prostor domácí Hospicové péče sv.
Kleofáše v Třeboni se uskutečnilo v sobotu 8. října u příležitosti Světového dne hospicové péče. V nově
otevřených prostorách lidé najdou kontaktní místo hospice, sociální a psychologickou poradnu, dobročinný
obchůdek, půjčovnu kompenzačních pomůcek i zázemí pro personál hospice včetně kanceláře.
Světový den paliativní péče se slaví každý rok v mnoha zemích světa druhou říjnovou sobotu. Tématem pro
letošní rok bylo „Žití a umírání v bolestech – nemusí to tak být“. Uskutečnily se stovky nejrůznější akcí a
koncertů, jejichž smyslem je zlepšit informovanost veřejnosti o práci v hospicích, finančně je podpořit a
inspirovat k diskusi o tématu důstojného života až do jeho konce.
Kontakt na Hospicovou péči:
V pracovní dny na kontaktním místě pro veřejnost:
Sv. Čecha 20, 379 01 Třeboň
(vchod z ul. Na Sadech, vedle KC Roháč)
Po – PÁ 08:00 – 16:00
e - mail: socialni.sluzby@kleofas.cz
telefon 739 341 087

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

