Zdravé město Třeboň
ZPRÁVA O ČINNOSTI A AKTIVITÁCH ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
A MA21 ZA ROK 2016
Zpráva představuje ucelenou informaci o tom, které činnosti a projekty probíhaly v rámci
aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 Třeboň v daném roce. Jedná se o způsob, jakým
lze přehledně sdělit jak vedoucím představitelům města, tak široké veřejnosti, co se v daném
roce podařilo realizovat a na co ve svých aktivitách navazujeme pro další plány. Zprávu lze
zároveň využít jako propagační materiál. Zpráva je předkládána ke schválení komisi ZM
a MA 21 a následně i radě města. Dále je uveřejněna na oficiálních stránkách města a na
internetových stránkách Zdravého města Třeboň.
1. POPIS PROJEKTU
V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotnická organizace (WHO) mezinárodní
Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala
nejvýznamnější evropské metropole. Během patnácti let se do projektu zapojilo 1300
Zdravých měst, obcí a regionů ve více než 30 evropských zemích.
Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly šířit i ve městech České
republiky. V roce 1994 pak vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem
Národní síť Zdravých měst České republiky (dále jen „NSZM ČR“), která dnes
zastřešuje 131 členů s regionálním vlivem na 2104 měst a obcí, ve kterých žije 5,429
milionu obyvatel (52 % populace ČR).
Jedním z výše uvedených zakládajících měst byla i Třeboň.
NSZM ČR sdružuje obce, regiony i kraje, které se vážně zajímají o témata související
se zdravím obyvatel a udržitelným rozvojem na místní úrovni.
Lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec,
region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s jeho obyvateli.
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Za účelem monitorování úrovně procesu MA21 byla v roce 2004 sestavena Pracovní
skupinou pro místní Agendy 21 (při Radě vlády pro udržitelný rozvoj) sada Kritérií
MA21.
Kritéria MA21 jsou členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“
(nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv. „nultá“ kategorie „Zájemci“. Každá
z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí úroveň
realizace procesu MA21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění celé
kategorie je naplnění a zdokumentování všech v ní obsažených kritérií MA21.
Kategorie „Z“

zájemci

Kategorie „D“

začátečnická úroveň

Kategorie „C“

mírně pokročilá úroveň

Kategorie „B“

pokročilá úroveň

Kategorie „A“

nejvyšší úroveň

Zdravému městu Třeboň se v roce 2013 podařilo posunout do kategorie „C“, která
sdružuje pokročilejší místní Agendy. Vedle Třeboně je v ní aktuálně zastoupeno
dalších 43 subjektů. V kategorii B jsou pouze tři členové Národní sítě Zdravých měst
a v nejvyšší kategorii A se letos nacházejí pouze dvě města, Chrudim a Litoměřice.

2. ORGANIZACE PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO TŘEBOŇ
Politik Zdravého města Třeboň pro MA21: Mgr. Terezie Jenisová
ustanoveno usnesením ZM č. 114/2011-6 ze dne 28.03.2011
Politik ZM a MA21 zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování
zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a celkové
směřování municipality v této oblasti. Politik ZM a MA21 reprezentuje municipalitu
vzhledem k uvedeným činnostem.
Koordinátorka Zdravého města Třeboň pro MA21: Mgr. Alena Veselá
ustanoveno usnesením RM č. 222/2011-11 ze dne 16.03.3011
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje.
Spolupracuje s politikem, komisí ZM a MA21, různými subjekty a veřejností.
Komise Zdravého města a MA21
Komise ZM a MA21 se skládá z devíti členů a schází se pravidelně cca 1x měsíčně.
Během jednání komise je pořizován zápis, který je pravidelně předkládán radě
města.
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Komise je poradním orgánem RM, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího
k udržitelnému rozvoji ve městě. Komise se zabývá prosazováním principů MA21 –
zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním, zkvalitňováním
veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora, ale i politika ZM a MA21. Je
orgánem fungujícím na základě důležitého mezisektorového partnerství – je tvořena
zástupci z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, aktivních
občanů.
Členové komise:
Mgr. Terezie Jenisová – starostka, předsedkyně komise, politička ZM a MA21
Mgr. Alena Veselá – tajemnice komise, projektová manažerka, koordinátorka ZM
a MA21
Jana Vítková – referent odboru kultury a cestovního ruchu, město Třeboň
Miroslava Sadilová – neziskový sektor o.s. Mája
Jana Kočová – ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory, veřejný
sektor
Dana Polenová – podnikatelský sektor
Ing. Václava Fliegelová – referent odboru životního prostředí, město Třeboň
Mgr. Jitka Bednářová – tisková mluvčí města a Městských slatinných lázní Třeboň
Květuše Lišková – veřejnost, církev, aktivní občan

3. AKTIVITY ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ V ROCE 2016
3.1 Osvětové kampaně:
a) Den Země
Den Země je jedním z největších celosvětových svátků, který slaví lidé společně na
celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. V moderním pojetí jde
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního
prostředí. Slaví se 22. dubna ve více než 175 státech světa. Česká republika není
výjimkou a v Třeboni si již získal velkou tradici.
Letošním tématem byly „Pasti, které lidé „připravují“ zvířatům“. Na akci se podílelo
město Třeboň, Český nadační fond pro vydru a studenti třeboňského gymnázia. Akce
se aktivně zúčastnilo více než 400 dětí z 1. až 5. tříd obou třeboňských základních
škol. Cílem bylo formou her ukázat dětem nebezpečí, která na živočichy číhají, a jak
je možné pomoci s odstraňováním těchto pastí. Je důležité, aby si děti uvědomily, že
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příroda je všude kolem nás, my jsme její součástí a vědomě či nevědomě se
podílíme na jejím zhoršování, ale můžeme také pomoci k jejímu zlepšování. Pro děti
bylo připraveno pět stanovišť. Na každém stanovišti se děti mohly blíže seznámit se
živým zvířetem, které mělo tu smůlu, že se v minulosti již potkalo s nějakou zvířecí
„pastí“. Byla zde poštolka obecná, sova pálená, volavka popelavá, ježek západní
a užovka obojková. Zvířata na akci byla „zapůjčena“ ze Stanice pro handicapované
živočichy Českého nadačního fondu pro vydru. Na úvodním stanovišti získaly děti
informace o tom, co je v parku čeká. Dostaly křížovku, do které na každém stanovišti
po splnění daného úkolu byly schopny doplnit správná slova a v závěru získat
tajenku. Také si zde vyzkoušely, jestli podle hmatu dokážou rozeznat různé
přírodniny a zda poznají některé živočichy, kteří obývají i městské prostředí. Na
druhém stanovišti byly připraveny ukázky pastí, které tvoří odpadky volně pohozené
v přírodě. Děti si zde prohlédly fotografie zvířat uvězněných v plechovkách, igelitech
a jiných odpadcích. Úkolem, který zde děti plnily, bylo v co nejkratším čase roztřídit
hromádku odpadků na sklo, papír, plasty a kovy a doběhnout s nimi do připravených
separačních nádob. Na třetím stanovišti se děti seznámily s problémem migračních
cest zvířat přes silnice. Zde byly na stromě zavěšeny na provázku látkové pytlíky
naplněné molitanem, které se pouštěly proti sobě a představovaly auta na silnici,
a děti se snažily mezi nimi procházet. Poznaly, že někdy je nemožné bez újmy silnici
překonat. Na čtvrtém stanovišti děti na fotografiích viděly, jakým problémem jsou pro
zvířata vlasce, které po nezodpovědných rybářích zůstávají ve vodě i kolem ní,
a jakým nebezpečím mohou být elektrická nadzemní vedení. Omezení pohybu si děti
taky vyzkoušely, když si vždy dvě děti svázaly dohromady jednu nohu a tak
překonávaly elektrické vodiče – provázky natažené nad trávníkem. Páté stanoviště
pak ukazovalo, jakou smrtelnou překážkou pro ptáky mohou být prosklené
autobusové zastávky, protihlukové bariéry a velká prosklená okna a fasády. Děti si
zde vyzkoušely, jak je to pro ptáky náročné. Mezi stromy bylo nataženo vodící lano
a v trase lana bylo několik překážek, které simulovaly právě autobusové zastávky,
protihlukové bariéry či okna. Protože pro ptáky jsou tyto překážky neviditelné, měly
děti zavázané oči, přidržovaly se vodícího lana a procházely trasu s překážkami. Na
konci stezky pak děti vylepšovaly fiktivní autobusovou zastávku, když na ni
nalepovaly různé siluety ptáků. S dětmi jsme se domluvili, že v Třeboni najdeme
skutečné autobusové zastávky, které by chtěly „vylepšit“ a v příštím roce to společně
provedeme. Na závěr děti ukázaly, jak si poradily s křížovkou, a odnesly si kromě
nových zážitků a zkušeností i malou sladkost.
Letošní Den Země výrazně uspěl v environmentální soutěži Jihočeská ratolest,
kterou vyhlašuje Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. a Jihočeský kraj.
Soutěž má přispět ke zlepšení životního prostředí a informovanosti, ocenit
a propagovat kvalitní projekty hodné následování a inspirativní diplomové práce.
Město Třeboň svou kategorii letos vyhrálo právě s projektem Den Země.
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b) Ukliďme Česko
V neděli 17. dubna se v Třeboni uskutečnil pod záštitou Zdravého města druhý ročník
úklidové dobrovolnické akce s názvem Ukliďme Česko, která vychází
z mezinárodně osvědčeného modelu „Let´s do it!“ Tento typ úklidových akcí již
úspěšně proběhl ve více než 100 zemích světa za účasti 9 milionů dobrovolníků.
Do úklidu se v Třeboni zapojilo cca 20 dobrovolníků všech věkových kategorií.
Dobrovolníci se rozdělili do dvou skupinek podle náročnosti uklízecích tras. Na
nejkratší trasu podél Stezky zdraví vyrazila početná skupinka především dětí
a rodičů, na hráze rybníka Svět, Opatovického a podél Zlaté stoky od Opatovického
mlýna do centra vyrazili ti zdatnější. Dohromady dobrovolníci sesbírali 11 pytlů
odpadu. Potěšující je zjištění, že oproti loňskému roku odpadků výrazně ubylo, což
bylo znát i na počtu naplněných pytlů.

c) Červen bez úrazů
Celostátní mezigenerační kampaň Červen bez úrazů má v Třeboni již dlouhou tradici.
Kampaň je zaměřena na prevenci úrazů u všech věkových skupin a probíhá v řadě
Zdravých měst České republiky.
Přednášku a praktický nácvik první pomoci si vyzkoušeli zaměstnanci Městského
úřadu v Třeboni během tří přednáškových bloků, které vedla vedoucí sestra Lékařské
služby první pomoci o.p.s paní Denisa Nováková. Při teoretické části se všichni
seznámili s tím, jak funguje integrovaný záchranný systém, jak poskytnout první
pomoc, a seznámili se s nejběžnějšími život ohrožujícími stavy. Na závěr si
vyzkoušeli kardio-pulmonální resuscitaci. Akce se zúčastnilo více než 50
zaměstnanců úřadu.
Třeboňská Lékařská služba první pomoci je velmi aktivní v prevenci a nácviku první
pomoci i u těch nejmenších. V polovině června tak proběhla přednáška pro děti
prvních a druhých tříd Základní školy Sokolská s podtitulem „Bezpečné prázdniny“.
Žáci se dověděli, jaké úrazy se mohou přihodit při běžných prázdninových aktivitách
a jak jim předejít. Akce se všem velmi líbila a jistě nebyla poslední v tomto duchu,
protože opakování je matka moudrosti a co se týče první pomoci to, platí dvojnásob.

d) Dny zdraví
Kampaň se zaměřuje na zdraví obyvatel v nejširším slova smyslu, od podpory
pohybových aktivit přes zdravé stravování až po aktivní stárnutí.
V letošním roce byla tato kampaň opět spojena s největší akcí Zdravého města
Třeboň Jihočeským festivalem zdraví (viz níže).
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3.2 Plánování s veřejností:
a) Fórum Zdravého města
Fórum letos proběhlo 11. října v Kulturně společenském sále Beseda. Starostka
Terezie Jenisová zde uvítala 90 občanů města, kteří přišli vyjádřit svůj názor. Po její
úvodní prezentaci, v níž přítomné seznámila s řešením „TOP 5“ problémů z loňského
fóra, si slovo převzala zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR Dana Diváková.
Seznámila občany s průběhem akce a vysvětlila jim systém vytipování
nejvýznamnějších priorit města. Poté již následovala samotná práce ve skupinkách,
při které každý stůl zastupující jednu oblast života města označil nejpalčivější témata.
Po jejich prezentaci garanty jednotlivých oblastí se přikročilo k samotnému hlasování.
Třeboňáci vytipovali jako nejzávažnější následující témata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zřídit denní stacionář pro seniory
Zřídit novou polikliniku
Zachování lékařské služby první pomoci
Vybavit stávající hřiště u internátu OA + streetworkout
Realizovat centrum pro mladé (kavárna, taneční sál…)
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

Všechny priority, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do ankety, která
má ověřit, zda je zvolených „TOP 10“ opravdu na místě. Anketní lístky byly dostupné
na těchto místech: podatelna městského úřadu, Turistické informační centrum
Třeboň, knihovna, pošta. Elektronická verze byla dostupná na webu města (složka
Zdravé město).
Za ověřené problémy lze podle metodiky NSZM považovat jen ty, které se v pořadí
při hlasování na fóru i při hlasování v anketě dostanou mezi prvních deset. Sleduje
se tedy průnik těchto problémů.
Tímto dvojím hlasováním vybrala veřejnost níže uvedených 7 priorit, kterými by se
mělo město v následujícím roce zabývat a vykázat při dalším fóru pokrok v jejich
řešení. Ověřeným problémům budou přiřazeni garanti a priority budou postoupeny
k projednání radě města.
TOP 7 OVĚŘENÝCH PRIORIT FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA 2016:
•
•

vybudovat venkovní bazén + aquacentrum
zřízení nové polikliniky
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•
•
•
•
•

zachování společenského sálu v Besedě v současném režimu
realizovat přeložku silnice II/154 a II/155 s napojením na silnici I/34
zachování lékařské služby první pomoci
výstavba domu se zvláštním režimem
zřídit denní stacionář pro seniory

Na základě Fóra Zdravého města Třeboň bude do konce roku aktualizován Plán
zdraví a kvality života na rok 2017.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Z LOŇSKÉHO FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA:
V letošním roce se garanti věnovali řešení ověřených problémů z fóra, které se
uskutečnilo 03.11.2015. Následuje přehled vyhodnocení problémů (zprávy zpracovali
jednotliví garanti):
Zřízení nové polikliniky
Garant: Terezie Jenisová, Eva Dytrichová
Téma polikliniky v Třeboni a jejího nevyhovujícího stavu, respektive zřízení nové
polikliniky se na Fóru Zdravého města opakuje každý rok.
Stávající poliklinika není ve vlastnictví města. Je v rukou šesti soukromých subjektů.
S nimi bylo v minulosti několikrát jednáno. Cílem bylo přimět je k rekonstrukci
zařízení. Přestože majitelům byla nabízena pomoc města v podobě spolupráce na
získání dotace, nikdy k domluvě nedošlo. Na základě četných stížností občanů
a přespolních návštěvníků polikliniky byl podán podnět ke kontrole zdravotnického
zařízení na odbor zdravotnictví a sociálních věcí Jihočeského kraje. V rámci kontroly
byla vlastníkům polikliniky dána některá doporučení, např. ke zlepšení sociálního
zázemí. Problém bezbariérovosti zařízení řešen nebyl.
V současnosti mají majitelé zájem o prodej budovy polikliniky. Ta je však ve velmi
špatném stavu a pro město nepřipadá v úvahu ji koupit.
V roce 2015 a v průběhu letošního roku jednalo město Třeboň s několika lékaři, kteří
mají zájem zde působit. Jednak je to praktický lékař MUDr. Roman Bílek, který má
ordinaci v Lomnici nad Lužnicí a poskytuje své služby okolo 300 klientům z Třeboně
a okolí. Bylo dohodnuto, že v rámci zvýšení komfortu pro třeboňské klienty bude
MUDr. Bílek ordinovat též v Třeboni, a sice v prostorách Lékařské služby první
pomoci na předměstí. Toto bylo stvrzeno i krajským úřadem Jihočeského kraje
a zdravotními pojišťovnami.
Vedení města Třeboně též dojednalo působení dvou nových zubařů. Původně měli
sídlit v prostorách města, a to v DPS 3, později se domluvili se soukromým
subjektem vlastnícím hotely Svět a Regent, že jim zde budou zřízeny ordinace.
V těchto objektech dochází v současnosti k jejich částečnému přebudování pro
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potřeby lékařů různých odborností. Již zde působí MUDr. Klimešová (odbornosti:
vnitřní lékařství, revmatologie, homeopatie, fyziologická regulační medicína,
frekvenční terapie, EIS ESteck, termografie, měření STRD, terapie), v dohledné době
zde začnou působit dva výše zmínění stomatologové a připravují se ordinace i pro
další lékaře. Lze tak konstatovat, že dochází k postupnému budování nového
zdravotnického zařízení ve smyslu polikliniky. Toto je dobře dostupné, přiléhá k němu
velkokapacitní parkoviště a zejména již splňuje požadavek bezbariérovosti.

Vybudovat novou zastřešenou ledovou plochu
Garant: Bohuslav Jirák, Pavel Hajna
Jako řešení priority byly zvažovány dvě varianty.
A. Varianta přestavby a zastřešení současného kluziště na Tyršově stadionu dle
studie vypracované arch. Kročákem a schválené radou NPÚ.
B. Varianta výstavby nového krytého zimního stadionu v rámci sportovního
areálu na Hliníku (ul. Sportovní).
Varianta A byla sledována přednostně, nicméně byla v lednu 2016 vyhodnocena
Radou města Třeboně jako neproveditelná. Hlavní důvody byly neřešitelné
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.
Bylo proto přikročeno k přípravě realizace varianty B. Tato varianta je podporována
školami i sportovními oddíly v rámci TJ Jiskra, stejně jako jediným aktivním
subjektem, který v Třeboni působí v rámci organizované výuky ledního hokeje
a bruslení, tedy spolkem Hokej Třeboň.
V současné době je vypracována studie stavby Zimní stadion Třeboň a dokončuje se
studie proveditelnosti. Jsou sledovány dotační možnosti a je vypracován ideový
záměr provozu nového ZS, tak aby v co největší míře sloužil školám, mládeži
a veřejnosti.

Realizovat cyklostezku na Rožmberk podél Zlaté stoky od bývalých jatek
(INLINE kvalita)
Garant: Zdeněk Mráz, Pavel Hajna
Situace s možností realizovat cyklostezku na Rožmberk podél Zlaté stoky od
bývalých jatek (INLINE kvalita) byla v minulosti prověřena. Vzhledem k majetkovým
poměrům a Zlaté stoce jako památce byl tento záměr nereálný.
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V současné době bude do rozpočtu města na rok 2017 navržena výdajová částka na
projekt cyklostezky podobným směrem - na bytovou lokalitu Gigant podél
komunikace na Veselí na pozemku města za příkopem této komunikace.
Zajistit vznik sociálních služeb pro handicapované (např. soc.-terapeutické
dílny)
Garant: Eva Dytrichová, Alena Veselá
Nutnost zřízení sociálně terapeutické dílny byla zaznamenána již při tvorbě
komunitního plánu sociálních služeb. Vznik Chráněného bydlení Naplno a přemístění
klientek ze zařízení v Pístině do Třeboně vyvolal potřebu zrealizovat pro ně možnost
uplatnění a posilování jejich soběstačnosti. Umístění tohoto problému při Fóru
Zdravého města 2015 v TOP problémech tuto potřebu jen potvrdilo.
Sociálně terapeutickou dílnu Motýl začala od 01.01.2016 provozovat Oblastní charita
Třeboň v prostorách města Třeboně v Chelčického ulici 1, které má pronajaté od
Městské knihovny Třeboň (objekt je přístupný bezbariérově). Sociálně terapeutická
dílna Motýl je zřízena podle ust. § 67 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
(dále jen „ZSS“).
Sociálně terapeutická dílna Motýl podporuje osoby s mentálním a kombinovaným
postižením, které nemohou pracovat na běžném trhu práce, v procesu začleňování
se do běžného života. Prostřednictvím aktivního zapojení do činností dílny tak mohou
smysluplně využít volný čas a zažívat pocit užitečnosti, sounáležitosti
a seberealizace. S ohledem na individuální dovednosti a potřeby podporuje dílna
uživatele v získání a upevňování pracovních návyků, v soběstačnosti, navazování
a rozvoji sociálních kontaktů. Cílovou skupinou jsou osoby od 16 do 65 let s lehkým
nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným, popř.
smyslovým) postižením z Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, které
nemají v době příchodu do služby z důvodu snížené soběstačnosti možnost pracovat
na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Služba je uživatelům dle ZSS poskytována bezplatně.
V jednom okamžiku je možné poskytnout službu max. 10 uživatelům, proto ve
službě probíhá dopolední a odpolední program. Dílna je otevřena od 7:30 do 16:00
hod
K 30.09.2016 využívá službu 19 osob.
Financování služby:
•
•

Jihočeský kraj účelová dotace MPSV na období 01.01.2016 – 31.03.2016
Jihočeský kraj v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském
kraji IV“, od 01.04.2016 do 31.12.2018, veřejná zakázka, hrazena JčK zpětně
vždy ze jednotlivá zúčtovací období (tří měsíční monitorovací období)
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•
•
•
•

Úřady práce J. Hradec a Tábor příspěvek na společensky účelná
pracovní místa (01.01.2016 -30.06.2016)
Individuální dotace město Třeboň na rok 2016: 80 000 Kč (na provoz
zařízení)
Sbírky, dary, příspěvky
Výnosy z tržeb za prodej výrobků klientů STD

Město Třeboň významně podporuje dílnu nákupem výrobků klientů. Tyto výrobky
jsou využívány jako reprezentační dárky pro potřeby kanceláře starostky a mimo jiné
byly použity v prodejní charitativní veřejné sbírce při Jihočeském festivalu zdraví.

Zřídit senior taxi
Garant: Josef Pindroch, Pavel Zajíček
Odbor dopravy MěÚ Třeboň se otázkou zřízení služby „senior-taxi“ zabýval
především v souvislosti s novým systémem autobusové dopravy ve městě. Během
jednání byl vedením města jednoznačně specifikován požadavek poskytnout
občanům města možnost vhodného způsobu přepravy osob na klíčové instituce ve
městě.
V rámci řešení systému „senior-taxi“ byl kontaktován potencionální dodavatel této
služby. Pro nastínění způsobu fungování systému „senior-taxi“ byl tento subjekt
osloven z důvodu, že službu „senior-taxi“ již provozuje v několika obcích. Z jednání
s tímto subjektem vyvstaly následující podmínky provozování „senior-taxi“:
-

předem nastavený rozsah služby (předplacena banka kilometrů, která je
v časovém období k dispozici)
jednoznačně stanoveny zastávky vozidla služby „senior-taxi“
veškerá administrativa (objednávky, vyúčtování, atd…) je vedena
vykonavatelem služby
dispozice provozování služby pouze v předem stanoveném časovém rozsahu

Vzhledem k výše uvedeným podmínkám se nabízí otázka, zda je služba „senior-taxi“
vhodným doplňkem stávající autobusové dopravy ve městě, či naopak zda není její
přímou konkurencí. Město Třeboň hradí provoz autobusových linek v městě Třeboň a
současně hradí jízdné mimo jiné i na těchto linkách. Na základě uvedeného lze
vnímat službu „senior-taxi“ minimálně jako dublování velmi podobné, již hrazené,
služby občanům.
Závěrem lze konstatovat, že město Třeboň poskytuje svým občanům možnost
bezplatné autobusové dopravy nejen k přepravě z místních částí, ale i ke klíčovým
institucím ve městě. Takové řešení přepravy osob lze považovat, v souvislosti
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s požadavkem Fóra Zdravého města, za důstojné a jednoznačně naplňující
požadavky občanů. Pro město samotné je tento systém přepravy osob jednoznačně
efektivnější a ve své podstatě i spravedlivější, neboť využití možnosti takové
přepravy má daleko větší množina občanů.
Některé principy a rozdíly obou způsobů přepravy osob:
služba „senior taxi“
systém autobusové dopravy
- přeprava osob starších 70 let
- stejná možnost přepravy všem
občanům bez ohledu na věk či
- fungování v omezenou denní
místní příslušnost
dobu
- pravidelné fungování (jede každý
- stanovený okruh zastávek
pracovní den) bez nutnosti
- nutno objednat den předem
objednání
- platba poskytovateli služby
- za občany je hrazeno jízdné
- možnost využívaní pouze 3x za
- přeprava obtížně mobilních osob
měsíc
může být složitější

3.3 Ostatní významné aktivity roku 2016
a) Jihočeský festival zdraví
Jihočeský festival zdraví s podtitulem Sportem ku zdraví se letos nesl v olympijském
duchu.
V horní části náměstí bylo ve spolupráci s TJ Jiskra Třeboň a E.ONem připraveno pět
stanovišť představujících vybrané olympijské sporty. Fandové sportu všech věkových
kategorií i kondice změřili své síly ve fotbale, házené, basketu, cyklistice a veslování.
V zámeckém parku proběhl duatlon, závod v běhu a jízdě na koloběžkách. Cyklističtí
odvážlivci vyrazili i na cyklistický orientační závod, který vedl směrem na Hradeček.
Slavnostní vyhlášení vítězů všech sportovních aktivit proběhlo za přítomnosti
starostky a místostarosty města a dalších hostů. Vítězové obdrželi medaile a krásné
ceny, které věnoval Jihočeský kraj, E.ON, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Městské
slatinné lázně Třeboň a město Třeboň.
Po celou sobotu probíhal bohatý kulturní program na pódiu a na náměstí doprovodný
trh, kde dominantní roli hrály zejména neziskové organizace a chráněné dílny. Každý
ročník vždy věnujeme prevenci chorob a letos padla volba na prevenci rakoviny
prsou a varlat, se kterou přijela neziskovka Loono.
A třešnička na závěr? Bezesporu charitativní sbírka na podporu Petra Šauera
z Třeboně. Do sbírky bylo možné přispět od 3. září, kdy odstartovala v rámci akce
Cyklohraní a závěr sbírky byl určen právě na Jihočeský festival zdraví. Během této
doby bylo možné zakoupit výrobky z chráněných dílen a přispět tak na speciální
iPad, který umožní efektivnější komunikaci pro zdravotně postiženého Petříka. Díky
všem, kteří přispěli, se podařilo vybrat krásných 12.290,- Kč.
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Jihočeský festival zdraví se konal pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského
kraje paní Ivany Stráské s finanční podporou z Grantového programu Jihočeského
kraje Jižní Čechy olympijské. Tato akce byla vyvrcholením činnosti v rámci projektu
Zdravé město Třeboň.
b) Vzdělávání s tématem udržitelného rozvoje pro zaměstnance úřadu
Pojem trvale udržitelný rozvoj je všeobecně známý a hýbe téměř všemi oblastmi
lidských činností. Je však málo lidí, kteří jej umí vysvětlit a v praxi uvést do života.
Seminář k tomuto tématu proběhl na městském úřadě v lednu a byl koncipován jako
„úvod“ do problematiky udržitelného rozvoje a kvality veřejné správy s důrazem na
místní Agendu 21. Hlavními nosnými tématy byly principy udržitelného rozvoje,
strategické plánování a kvalita života ve městech. Program semináře vychází
z potřeby seznámit klíčové aktéry (zejména zástupce místní správy) se základními
pojmy (místní Agenda 21, Kritéria MA21, strategické řízení atp.), jejichž znalost
a uplatňování v praxi vede v dlouhodobém horizontu k udržitelnému rozvoji
obce/města/regionu a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel. Semináře se zúčastnili
úředníci městského úřadu, ředitelé základních škol a další zájemci. Seminářem
provázel ředitel Národní sítě Zdravých měst, pan Petr Švec.
c) Vzdělávání s tématem udržitelného rozvoje pro žáky základní školy
V říjnu 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.
d) Pocitová mapa
Pocitové mapy jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí a v českém prostředí
jej zatím využívá jen hrstka měst. Mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové
informace ve srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Pocitové mapy přináší
možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokalitu, ve které
bydlí. Mapy též pomohou městu identifikovat problémová místa a navrhnout možnosti
dalšího rozvoje města.
Pocitová mapa Třeboně vznikla během Fóra Zdravého města 2015. Na workshopu
měli hosté k dispozici mapu města v měřítku 1:10 000, která sloužila jako podklad pro
tvorbu pocitové mapy Třeboně. Na mapu zapojení účastníci označovali pocity
vztahující se k určitému místu pomocí špendlíků šesti různých barev. Barvy
reprezentovaly tyto „pocity“: příjemné prostředí (zeleň, architektura, vybavení), tady
to nežije, dopravní nebezpečí (auto, kolo, chůze), zanedbané prostředí (zeleň,
architektura, vybavení), tady jsem rád/tady trávím volný čas, nebezpečí kriminality.
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Jako příjemné prostředí se v Třeboni profiluje hned pět lokalit. Jsou jimi především
parky, konkrétně Komenského sady a Zámecký park, lokalita v bližším okolí
lázeňského komplexu Aurora a okolí Schwarzenberské knížecí hrobky. Mimo parky
pak také tzv. Mokrá luka.
Určení zanedbaného prostředí už tak jednoznačné nebylo. Na pocitové mapě byla
jednotlivci označena řada prostorově rozptýlených míst.
Místa, kde jsou obyvatelé rádi nebo zde tráví volný čas, byla jednou z nejvíce
hodnocených kategorií. Mezi těmito místy můžeme najít lázeňský areál Aurora
a cestičky v okolí Bertiných lázní, sportoviště mezi ulicí Lázeňská a Sportovní, Tyršův
stadion či Světská hráz v místě sádek. Pozitivně v tomto směru obyvatelé vnímají
i určitá místa podél Zlaté stoky.
Nejčastěji se občané vyjadřovali k dopravnímu nebezpečí. Ve většině případů
obyvatelé své pocity vyjadřovali směrem ke špatné přehlednosti a nedostatečné
kapacitě/propustnosti křižovatek a silnic. Bylo tomu tak u křížení ulic Táboritské
a Jiráskovy, Táboritské a Třebízského, Sádecké a Novohradské nebo kruhového
objezdu na ulici Táboritské v místě křížení hlavní silnice na České Budějovice (a jeho
pokračování směrem na Jindřichův Hradec). Dále byla zmiňována propustnost dolní
části Masarykova náměstí v návaznosti na Dukelskou ulici a ulice Svobody zhruba od
jejího křížení s ulicí Táboritskou a Palackého náměstím. U této pasáže ulice a také
u Světské hráze na úrovni Zámeckého parku pak účastníci zmiňovali také obtíže
s možností bezpečného přechodu chodci.
Kompletace mapy byla hotová v únoru 2016 a pro Třeboň ji zdarma zpracovala
Univerzita Palackého v Olomouci
e) Účast na školách Zdravých měst, seminářích a školeních
Koordinátorka ZM se zúčastnila Jarní školy Zdravých měst v Litoměřicích. Na konci
října pak povinně absolvovala test znalostí místní Agendy 21 a obhájila tzv. Zlatý
certifikát v rámci akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt
Zdravé město WHO“.

f) Komunitní plánování
Již od roku 2010 probíhá na území Třeboňska úspěšně plánování rozvoje sociálních
a souvisejících služeb. Děje se tak v rámci tzv. komunitního plánování, kdy zástupci
poskytovatelů těchto služeb ve spolupráci s jejich uživateli a ve spolupráci s obcemi
ve správním obvodu ORP Třeboň diskutují o potřebnosti, dostupnosti a způsobech
financování těchto služeb.
V září se opět sešla řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb. Hlavním
tématem jednání bylo projednání harmonogramu aktualizace Komunitního plánu
sociálních služeb pro ORP Třeboň na roky 2015 - 2018, na který dostal realizátor
Jihočeská rozvojová o.p.s. dotaci od Jihočeského kraje. Členové řídící skupiny řešili
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především formulaci otázek pro řízený rozhovor se starosty obcí v ORP Třeboň, který
bude součástí procesu aktualizace komunitního plánu, a aktualizaci pracovních
skupin.
V říjnu proběhlo 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.

g) Bezbariérová Třeboň
Pracovní skupina „Bezbariérová Třeboň” vznikla v roce 2011 a jejím úkolem bylo za
pomoci handicapovaných spoluobčanů zanalyzovat bariérová místa a objekty
v Třeboni.
Letos došlo k obnovení prací na odstraňování bariér. Za tímto účelem se na počátku
března poprvé sešla obnovená pracovní skupina. Ta je složená ze zástupců
dotčených odborů městského úřadu; odboru rozvoje a investic, školství a sociálních
věcí, dopravy a územního plánování a stavebního řádu. V květnu proběhlo
monitorování bariér ve městě ve spolupráci s handicapovanými občany. V průběhu
podzimu aktuálně probíhá vyhodnocování a tvorba pracovních materiálů, které
budou využity pro další činnost pracovní skupiny.

h) Zpravodaj Zdravého města Třeboň
Od května 2012 vychází pravidelně 1x měsíčně zpravodaj Zdravého města, ve
kterém jsou čtenáři informováni o uskutečněných akcích a zároveň jsou zváni na
akce připravované. Zpravodaj je posílán na adresy partnerů, třeboňských organizací
atd. Zpravodaj je rovněž dostupný na webu města ve složce „Zdravé město“ a při
aktuálním vydání je umístěn do aktualit na úvodní webové stránce města Třeboně.

i) Změny názvů v projektu Zdravé město
V důsledku změn v Pravidlech místní Agendy 21, které provedla pracovní skupina
MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR na konci roku 2015, bylo nutné provést
administrativní úpravu názvů v rámci projektu Zdravé město. Funkce starostky
Terezie Jenisové má nyní oficiální název „politik Zdravého města pro místní Agendu
21“, funkce projektové manažerky Aleny Veselé zní „koordinátor Zdravého města pro
místní Agendu 21“ a název komise pro sledování postupu kvality je „Komise
Zdravého města pro místní Agendu 21“. Důvodem k zpřesnění a identifikaci názvů je
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možnost čerpání finančních zdrojů na rozvoj MA21 v obcích, mikroregionech
a krajích.

j) Spolupráce se Základní školou Třeboň
Zdravé město Třeboň a Základní škola Třeboň, Na Sadech společně nastartovaly
dlouhodobou spolupráci, která spočívá v systematické práci s vybranými ročníky
školy. Žáci osmých tříd se budou podílet na činnostech Zdravého města
v následujících letech.
Zdravé město Třeboň v dubnu přichystalo pro žáky druhého stupně Základní školy
Na Sadech zajímavou besedu s třeboňskými sportovci. Své sportovní zážitky dětem
předali bývalý házenkář a sportovec tělem i duší pan Josef Neužil a dvojnásobný
držitel bronzové olympijské medaile ve veslování pan Václav Vochoska. Děti se
dozvěděly mnohé zajímavosti ze sportovního života obou pánů, měly možnost jim
položit otázky a samozřejmě se také podívat na pravé olympijské medaile.
k) Fairtrade
Fairtrade (česky též spravedlivý obchod či férový obchod) je organizované sociální
hnutí a tržní přístup, který usiluje o pomoc producentům v zemích třetího světa
a propagaci udržitelnosti. Hnutí prosazuje platbu „spravedlivých cen“ za produkty,
stejně jako dodržování sociálních a environmentálních standardů při produkci široké
škály komodit. Zaměřuje se zejména na export z rozvojových do rozvinutých zemí
světa. Šestici nejprodávanějších fairtradových produktů tvoří banány, kakao, káva,
bavlna, cukr a čaj.
První vlaštovkou v podpoře fairtradových výrobku byla akce Férová snídaně s Mildou
Dubulíkem. Ochutnávaly se pokrmy a nápoje z jedlých rostlinek a bylinek, produkty
místních výrobců, čerstvý domácí chléb anebo výborné domácí muffiny připravené
z fairtradových surovin. V celé republice proběhla férové snídaně na 161 místech.
Férové produkty začala odebírat i kancelář starostky na městském úřadě a při
jednáních tak mohou návštěvy ochutnat například férovou kávu s cukrem, čokoládu
či fairtradový čaj.

4. MEDIALIZACE
Dílčí zprávy o činnosti a aktivitách Zdravého města se pravidelně objevují
v měsíčníku Třeboňský svět a Lázeňská Pohoda. Řada větších akcí (např. Jihočeský
festival zdraví či Fórum Zdravého města) byla prezentována v regionálních denících,
zejména v Jindřichohradeckém deníku a Hitradiu Faktor.
Pravidelné informace a pozvánky na akce Zdravého města jsou zveřejňovány na
webu a facebooku města.
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Od května 2011 uveřejňuje město Třeboň rovněž měsíční zpravodaj, který je
dostupný na webu města (vždy v aktualitách a ve složce Zdravého města)
a informuje o všech činnostech projektu.

5. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT
V rozpočtu města na rok 2016 bylo pro Zdravé město rozpočtováno 70.800,- Kč.
Celkové náklady na projekt Zdravé město činily 21.000,- Kč.
Jihočeský festival zdraví byl financován ze samostatné položky a z grantu
Jihočeského kraje.

Zpracovala: Mgr. Alena Veselá, koordinátorka ZM a MA21
Dne 11.11.2016
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