Zdravé město Třeboň
ZPRÁVA O ČINNOSTI A AKTIVITÁCH ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ
A MA21 ZA ROK 2017
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 130 členů s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí, ve kterých žije
5,423 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 49 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.
Vzhledem k odchodu koordinátorky Mgr. Aleny Veselé na mateřskou dovolenou,
došlo k 01.12.2017 ke změně na této pozici. Novou koordinátorkou se stala Ing.
Petra Mejdrechová. Ustanoveno usnesením RM č. 829/2017-86 ze dne 1.11.2017.
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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.
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 (bez titulů):
Terezie Jenisová – starostka, předsedkyně komise, politička ZM a MA21
Alena Veselá – tajemnice komise, projektová manažerka, koordinátorka ZM a MA21
Barbora Drachovská – šéfredaktorka Třeboňského světa (od 01.07.2017 mateřská
dovolená)
Denisa Nováková – Lékařská služba první pomoci o.p.s., neziskový sektor
Jana Kočová – ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory, veřejný
sektor
Dana Polenová – podnikatelský sektor
Václava Fliegelová – referent odboru životního prostředí, město Třeboň
Jitka Bednářová – tisková mluvčí města a Slatinných lázní Třeboň
Květuše Lišková – veřejnost, církev, aktivní občan
Od 01.12.2017 nahradila Alenu Veselou Petra Mejdrechová.

3. AKTIVITY ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ V ROCE 2017

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
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prostředí. Slaví se 22. dubna ve více než 175 státech světa. Česká republika není
výjimkou a v Třeboni si již získal velkou tradici.
Zábavný program plný her a poznání si pro děti z prvního stupně základních škol
připravili pracovníci třeboňského městského úřadu a Českého nadačního fondu pro
vydru v pondělí 24. dubna. Tématem letošní kampaně byly rybníky a život v nich a
okolo nich. Děti si zábavnou formou vyzkoušeli například, jak funguje u netopýrů
dorozumívání prostřednictvím echolokace, jak loví ryby volavka nebo jak si ptáci
stavějí hnízda.
U každého stanoviště na děti jako zpestření čekalo zvířátko ze záchranné stanice
Českého nadačního fondu pro vydru. Děkujeme všem, kteří přispěli k hladkému
průběhu akce.

b) Ukliďme Česko
V sobotu 8. dubna proběhl v Třeboni již třetí 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 25 dobrovolníků všech věkových kategorií.
Dobrovolníci se rozdělili do dvou skupinek podle náročnosti uklízecích tras. Na
nejkratší trasu podél Stezky zdraví vyrazila skupinka s dětmi a na hráze rybníka Svět
a Opatovického vyrazili ti zdatnější. Potěšující je zjištění, že oproti loňskému roku
odpadků výrazně ubylo, což bylo znát i na počtu naplněných pytlů.

c) Červen bez úrazů
Celostátní kampaň Červen bez úrazů je již řadu let jednou z aktivit Zdravých měst a
místní Agendy 21 napříč Českou republikou. Jejím cílem je upozornit děti, rodiče,
pedagogy i širokou veřejnost na nebezpečí úrazů a naučit se jim předcházet.
V Třeboni má tato kampaň již dlouhou tradici a letos byla zaměřena zejména na děti,
protože ty jsou jednou z nejohroženějších skupin, pokud jde o úrazy.
Pro děti z třeboňských mateřských škol byly připraveny 3 bloky besed, které vedla
paní doktorka Karla Filípková. Již malé děti by měly vědět, jak reagovat pokud se jim,
anebo někomu blízkému stane nějaký úraz, znát důležitá čísla na integrovaný
záchranný systém a umět ošetřit alespoň jednoduché úrazy. Přesně tyto důležité věci
se děti od paní doktorky na besedách dověděly.
Pro starší děti ze Základní školy Na Sadech Zdravé město připravilo ve spolupráci s
Lékařskou službou první pomoci, o.p.s. besedu o prevenci úrazů. Řada úrazů dětí je
spojena s letním obdobím a prázdninami. Na nebezpečí, které dětem o prázdninách
hrozí, děti upozornila vedoucí sestra LSPP Denisa Nováková. Akce se zúčastnilo 185
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dětí, všem se 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).

3.2 Plánování s veřejností:
a) Fórum Zdravého města
Fórum letos proběhlo 9. října v Kulturně společenském sále Beseda. Starostka
Terezie Jenisová zde uvítala zhruba 70 občanů města, kteří přišli vyjádřit svůj názor.
Po její úvodní prezentaci, v níž přítomné seznámila s řešením „TOP 7“ 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozšířit spektrum odborných lékařů
zřídit sportovně relaxační zónu u internátu (pergola, ohniště, lavičky, apod.)
řešit problematiku cyklistů
rozšířit pečovatelské odlehčovací služby (ve večerních a nočních hodinách)
zajistit možnosti studentských slev (kino, divadlo, apod.)
více podporovat mladé rodiny s postiženými dětmi
zajistit podporu města při oslavách výročí založení gymnázia
vybudovat více veřejných WC
rozšířit kamerový systém
omezovat světelný smog, úprava osvětlení
vybudování tras pro in-line bruslení

Všechny priority, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do ankety, která
má ověřit, zda je zvolených „TOP 11“ 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).
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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, resp.
jedenáct v případě letošního fóra. Sleduje se tedy průnik těchto problémů.
Tímto dvojím hlasováním vybrala veřejnost níže uvedených 8 priorit, kterými by se
mělo město v následujícím roce zabývat a vykázat při dalším fóru pokrok v jejich
řešení. Ověřeným problémům byli přiřazeni uvedení garanti a priority byly
postoupeny k projednání radě města.
TOP 8 OVĚŘENÝCH PRIORIT FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

rozšířit spektrum odborných lékařů
zřídit sportovně relaxační zónu u internátu (pergola, ohniště, lavičky, apod.)
řešit problematiku cyklistů
zajistit možnosti studentských slev (kino, divadlo, apod.)
více podporovat mladé rodiny s postiženými dětmi
vybudovat více veřejných WC
rozšířit kamerový systém
vybudování tras pro in-line bruslení

Na základě Fóra Zdravého města Třeboň bude do konce roku aktualizován Plán
zdraví a kvality života na rok 2018.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Z LOŇSKÉHO FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA:
V letošním roce se garanti věnovali řešení ověřených problémů z fóra, které se
uskutečnilo 11.10.2016. Následuje přehled vyhodnocení problémů (zprávy zpracovali
jednotliví garanti):
Vybudovat venkovní bazén + aquacentrum
Garanti: Zdeněk Mráz, Pavel Hajna
Odbor rozvoje a investic připravil projektový záměr s názvem "Veřejné koupaliště
Třeboň", který byl představen veřejnosti 06.12.2016 v KKC Roháč. Na tomto jednání
byly veřejností vzneseny připomínky. Reálné z nich byly zakomponovány do
stavebního programu.
V rozpočtu města pro rok 2017 byla schválena výdajová částka na pořízení
projektové dokumentace koupaliště. Odbor rozvoje v březnu 2017 zahájil výběrové
řízení na zpracovatele projektové dokumentace koupaliště.
Radou města byl 12.04.2017 schválen jako nejvhodnější zpracovatel projektové
dokumentace ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
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V současnosti je rozpracovaný projekt Veřejné koupaliště Třeboň prezentován na
webových stránkách města v sekci Rozvojové projekty.

Zřízení nové polikliniky
Garanti: Terezie Jenisová, Eva Dytrichová (Dagmar Čermáková)
Téma polikliniky v Třeboni a jejího nevyhovujícího stavu, respektive zřízení nové
polikliniky se na Fóru zdravého města opakuje každoročně.
Třeboňská poliklinika byla v rukou šesti spolumajitelů, s nimiž město Třeboň
v minulosti několikrát jednalo. Cílem bylo přimět je k rekonstrukci zařízení. Přestože
majitelům byla nabízena pomoc města v podobě spolupráce na získání dotace,
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 nedávné době byla poliklinika prodána, nový majitel funkci polikliniky zachovává.
Na schůzce s vedením města podal informaci, že v roce 2018 bude v poliklinice
zbudován výtah. Vlastník zařízení plánuje též postupné „zkulturnění“ celého prostoru
polikliniky. Co se týče poskytování lékařské péče v jednotlivých odbornostech, bude
usilovat o její zachování ve stávajícím rozsahu, popř. o rozšíření tak, aby byla co
nejkomplexnější. K tomu mohou posloužit zatím nevyužité prostory v podkroví.
Vedení města Třeboně dojednalo působení dvou nových zubařů. Původně měli sídlit
v prostorách města, a to v DPS 3, později se domluvili s majitelem hotelů Svět a
Regent, že jim zde budou zřízeny ordinace. MUDr. Myšák a MUDr. Chaloupka
započali svou praxi v hotelu Svět koncem června letošního roku.
V průběhu roku 2017 ukončili svou praxi chirurgové MUDr. Šteffl a MUDr. Votruba.
Vedení města a lázní se sešlo s nejvyššími představiteli Nemocnice v Jindřichově
Hradci, která zaštiťuje působení lékařů nejrůznějších odborností v budově polikliniky,
a s majitelem hotelů Svět a Regent. Po společné domluvě byl zahájen provoz nové
chirurgické ambulance (MUDr. Jaroslav Balcar) v areálu Slatinných lázní Třeboň 3.
července. Zde bude chirurg působit do doby vybudování nové ordinace v hotelu
Regent. Stejně tak zde bude přechodně provozován rentgen MUDr. Radimem
Zemanem. Dále bylo dojednáno, že od srpna 2017 bude v chirurgické ambulanci
každý čtvrtek ordinovat ortoped z Nemocnice v J. Hradci. I on se časem přesune do
hotelu Regent. Dostupnost tohoto zařízení je velmi dobrá, přiléhá k němu
velkokapacitní parkoviště a je již plně bezbariérové.
Projektem polikliniky v budově bývalých Lesostaveb se zabývá též společnost
Dřevnice s.r.o., která je majitelem areálu. Veškeré úsilí společnost směřovala

7

k získání stavebního povolení a podání dotační žádosti do poloviny roku 2017. Více
zatím není známo.

Zachování společenského sálu v Besedě ve stávajícím režimu
Garant: Josef Pindroch
V roce 2016 byla zpracovaná studie na multifunkční využitelnost budovy čp.2, ve
které se společenský sál nachází.
Součástí této studie bylo zjištění, jakým dalším (efektivnějším) způsobem lze v
budoucnu budovu provozovat a zda lze v budově realizovat např. provoz městské
knihovny vč. potřebného zázemí.
Po vyhodnocení názorů veřejnosti, finančních nákladů spojených s realizací záměru
a stávajícího provozu městské knihovny bylo od záměru odstoupeno a provoz, resp.
využití ve stávajícím režimu zůstává prozatím zachován.
Realizovat přeložku silnice II/154 a II/155 s napojením na silnici I/34
Garanti: Aleš Valder, Pavel Zajíček
Stavba přeložky silnice II/154 v Třeboni je dlouhodobě plánovaný záměr s účelem
vymístění tranzitní dopravy ze silnice II/154 v průtahu Třeboní (ulice Táboritská,
Svobody, Budovcova, Světská hráz a Novohradská). V tomto ohledu je kritický
zejména profil Světské hráze (hráze rybníka Svět), která přísluší do městské
památkové rezervace Třeboň. Zejména těžká nákladní doprava je v tomto prostoru v
konfliktu s historickým, kulturním a klidovým charakterem prostoru i s významným
pohybem pěších a nemotorové dopravy. Celé území navíc spadá do oblasti CHKO
Třeboňsko, která zahrnuje řadu dalších maloplošných chráněných území, ptačí
oblast soustavy Natura 2000 a biosférickou rezervaci UNESCO. S ohledem na výše
uvedené skutečnosti záměr stavby přeložky obsahuje několik variant její trasy, které
nechal zpracovat Krajský úřad Jihočeského kraje:
Varianta 1, tzv. „nulová“
Představuje trasování silnice II/154 ve stávající stopě městem, tj. ulicemi Táboritská,
Svobody, Budovcova, Světská hráz a Novohradská.
Varianta 2, tzv. „odsunutá“
Varianta řeší vymístění tranzitní dopravy z průtahu Třeboní mimo kontakt s městem a
využívá úpravu tahu tvořeného silnicemi III/15425, III/15014 a III/15010 mezi
Byňovem a Novou Vsí nad Lužnicí. Zde se napojuje na silnici II/103 a jejím
prostřednictvím na silnici I/24.
Varianta 3 (varianty 3–6 označovány jako „přisunuté“)
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Představuje úplnou trasu obchvatu Třeboně v prostoru severovýchodně a
jihovýchodně centra města. Vychází ze silnice I/34 severně Třeboně a propojuje
prostor mezi silnicí I/34, ul. Dukelskou a silnici II/154 (ul. Novohradskou) jižně
Třeboně. Jsou zde dvě podvarianty:
3a) trasa obchvatu respektuje trasu železniční trati č. 226, ke které se přimyká
jihozápadně
3b) která je jihovýchodním segmentem obchvatu mezi ul. Dukelskou a silnicí II/154
jižně od Třeboně
Varianta 4
Varianta je jihovýchodním segmentem obchvatu mezi ul. Dukelskou a silnicí II/154
jižně Třeboně. Stopově v zásadě odpovídá výše popsané podvariantě 3b.
Varianta 5
Varianta je severovýchodním segmentem obchvatu mezi silnicí I/34 a ul. Dukelskou.
Na rozdíl od výše popsané podvarianty 3a je umístěna dále od města a k železniční
trati č. 226, kterou podchází podjezdem, se přimyká severovýchodně.
Varianta 6
Varianta je severovýchodním segmentem obchvatu mezi silnicí I/34 a ul. Dukelskou.
Prochází stopou železniční trati č. 226, kterou odsouvá severovýchodně
Dalším krokem, realizovaným v letech 2016 a 2017 bylo zpracování odborného
posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) ve smyslu § 7 a § 8 zákona č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění. Dokumentace obsahuje
biologické hodnocení, naturové hodnocení a hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz.
Ze závěru tohoto hodnocení vyplývá významný negativní vliv všech variant záměru
na životní prostředí, kromě varianty „nulové“. Celkovým výsledkem dokumentace
hodnocení vlivů záměru je tedy nedoporučení všech „odsunutých“ i „přisunutých“
variant a naopak podpora varianty „nulové“.
Ponechání silnice v této trase je však v rozporu s Územním plánem Třeboň (účinným
ode dne 19.12.2012). Naproti tomu varianty 4, 5 i 6 jsou s vydaným Územním
plánem Třeboň v souladu, neboť jsou navrženy v koridoru, kterým Územní plán
vymezuje funkční plochu dopravní infrastruktury DI 1 pro umístění přeložky silnic
II/154 a II/155 v celém jejím úseku.
V září 2017 byl dále zpracován posudek vlivů záměru „Přeložka silnice II/154,
Třeboň“ na životní prostředí. Závěr posudku doporučuje záměr k realizaci, a to
ve variantě „nulové“ (silnice ve stávající stopě) a navrhuje Krajskému úřadu vydat
souhlasné závazné stanovisko ke zmíněnému záměru.
Zachování lékařské služby první pomoci
Garanti: Zdeněk Mráz, Eva Dytrichová (Dagmar Čermáková)
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Lékařská služba první pomoci v Třeboni dobře funguje od roku 2008. Jde o obecně
prospěšnou společnost, což je nestátní nezisková organizace, jejímž hlavním
předmětem činnosti je poskytování lékařské první pomoci a případný zisk
z poskytovaných služeb musí společnost vložit zpět do své hlavní obecně prospěšné
činnosti. Jedná se o zařízení první pomoci pro děti i dospělé, které poskytuje
zdravotnickou pohotovostní službu pro ošetření běžných, život neohrožujících
onemocnění a pacientů s chronickým onemocněním, u kterých jejich zdravotní stav
kolísá.
Provoz tohoto zařízení se podařilo během doby zajistit službami 15 lékařů
s odbornou způsobilostí a 5 registrovanými sestrami, kdy ordinační hodiny
v pracovních dnech jsou od 18.00 do 22.00 hodin a o sobotách, nedělích a ve
svátcích od 8.00 do 19.00 hodin. LSPP Třeboň má smluvní vztahy se všemi
registrovanými zdravotními pojišťovnami.
Společnost v roce 2017 čerpala kromě jiného finanční příspěvek v rámci přímé
podpory zdravotních aktivit z rozpočtu Města Třeboň ve výši 129 548,- Kč na
částečné pokrytí výdajů spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových
prostorách a zároveň finanční příspěvek ve výši 100 284,- Kč na úhradu mzdových
nákladů zaměstnanců. LSPP čerpá také další finanční prostředky, a to např. od
Krajského úřadu České Budějovice a od obcí v rámci správního obvodu ORP
Třeboň. Pro realizaci svých aktivit vyhledává a získává sponzory, dárce z řad
veřejných subjektů i firem. Pokud bychom to shrnuli, tak společnost financuje svou
činnost z dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků,
z darů získaných od fyzických i právnických osob, ze zisku z případných doplňkových
aktivit a dalších zdrojů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Vedoucí sestra této společnosti přednáší o předlékařské první pomoci, což má
návaznost na úspěšný projekt v rámci „Programu vyrovnání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením“, který schválilo MPSV ČR v roce 2012, např. v roce 2016
konala přednášku o první pomoci pro zaměstnanci Městského úřadu Třeboň,
Gymnázia v Třeboni, ZŠ Na Sadech Třeboň, SŠ vodohospodářskou Třeboň, a další
subjekty.
Z výroční zprávy společnosti za rok 2016 je patrné, že LSPP v Třeboni ošetřila
celkově 2498 pacientů, z čehož bylo 1685 pacientů z ORP Třeboň, kdy z celkového
počtu se jednalo o 1880 dospělých a 618 dětských a dorostových pacientů. Pokud
bychom se měli podívat na celkové počty pacientů od roku vzniku, tedy od roku
2008, tak dochází k vzestupné tendenci v počtu ošetřených občanů. V roce 2008 to
bylo celkem 739 pacientů, a to za 5 měsíců fungování. V roce 2009 to bylo již za celý
rok celkem 1983 pacientů, v roce 2013 2072 pacientů, v roce 2015 2269.
Z daného lze konstatovat, že Lékařská služba první pomoci v Třeboni je dobře
fungující společností, která poskytuje zdravotnické služby občanům nejenom patřícím
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do ORP Třeboň, ale také se jedná o pacienty přicházející do města z důvodu
lázeňských pobytů, nebo internátů sídlících v Třeboni, ale též z řad zahraničních
pacientů, kteří se vyskytují v Třeboni např. z důvodu dovolené.
LSPP lze tedy hodnotit jako dobře fungující společnost, která vykonává své
zdravotnické služby ve prospěch občanů Města Třeboně.

Realizovat výstavbu domu se zvláštním režimem a zřídit denní stacionář pro
seniory
Garanti: Terezie Jenisová, Josef Pindroch, Alena Veselá
Problematika výstavby domova se zvláštním režimem a zřízení denního stacionáře
se kromě Fóra Zdravého města 2016 objevila již v Komunitním plánu sociálních
služeb pro ORP Třeboň 2015 – 2018. Obě dvě aktivity spolu úzce souvisí, a proto
jsou řešeny jako jedna priorita.
Zástupci města proto v letech 2016 a 2017 podnikli několik cest do podobných
zařízení napříč Českou republikou. Navštívena byla například zařízení
v Horoměřicích, ve Škvorci u Prahy, nebo Sue Ryder a Hagibor v Praze.
Na základě těchto osobních návštěv a jednání s provozovateli byl nastíněn koncept
tzv. třístupňového bydlení pro seniory, který se jeví jako nejideálnější do třeboňského
prostředí a podmínek. Projekt třístupňového bydlení pro seniory spočívá ve
vybudování komplexu obytných budov s navázanou infrastrukturou, včetně zajištění
lékařského a dalšího personálu. Součástí komplexu bude vybudování domova se
zvláštním režimem pro potřeby pacientů s různými typy demencí. V domovech se
zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo osobám se
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Komplexnost záměru doplňují další dva „stupně“ (domov s pečovatelskou službou,
pro osoby které nepotřebují stálou péči a domov seniorů pro osoby, u kterých je
nutná 24 hodinové péče). V komplexu se počítá i s možností denního stacionáře a
odlehčovacích služeb.
Vzhledem k náročnosti přípravy projektového záměru a velkému počtu vlivů, na které
je nutné brát zřetel, oslovilo město Třeboň odborníky ze Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s žádostí o spolupráci při přípravě
záměru. Tato spolupráce byla deklarována Smlouvou o spolupráci, která byla
podepsána v červenci letošního roku. Spolupráce s Jihočeskou univerzitou přinese
kromě odborné gesce i prestižní spojení s uznávanou vědeckou institucí s možností
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dlouhodobé participace v podobě klinického pracoviště pro zaměstnance a studenty
univerzity.
V současné době probíhají jednání o podobě třístupňového bydlení, které by se mělo
nacházet v lokalitě pod hrází rybníka Svět v areálu bývalých technických služeb.
Na listopadovém jednání zastupitelstva města byl schválen záměr a vypracování
projektové dokumentace a studie proveditelnosti na akci „Třístupňové bydlení pro
seniory“ v letech 2018-2020.

3.3 Ostatní významné aktivity roku 2017
a) Jihočeský festival zdraví
Třetí zářijovou sobotu se na Masarykově náměstí uskutečnil šestý ročník
Jihočeského festivalu zdraví jako vyvrcholení aktivit projektu Zdravé město Třeboň.
Každý rok je festival věnován jinému tématu a letos měl velmi poetický podtitul, a
sice „Srdeční záležitost“.
Hlavním tématem festivalu byla prevence onemocnění srdce. Zajímavé informace
jste se mohli dovědět u stánků společností „Loono“ a „Jednej rychle, zachraň život“.
Osobností festivalu byl pro letošek pan Milan Kůtek, propagátor a tvůrce myšlenky
běhu s holemi (nordic running). O názorné ukázky nordic runningu byl i přes nepřízeň
počasí velký zájem.
Každoročně myslí program Jihočeského festivalu zdraví i na ty nejmenší
návštěvníky. Dětské centrum Mláďátka připravilo pro děti kreativní a dynamický
dětský program. Děti soutěžily ve výtvarné soutěži a zabavily se u řady
doprovodných aktivit. Na stánku Mláďátek probíhala po celý den také soutěž na téma
„srdeční záležitosti“. Hlavní cenu do soutěže věnovalo Muzeum čokolády a
marcipánu Třeboň.
Srdeční záležitostí může být pro někoho i nezištná pomoc druhým lidem. Proto jsme i
letos upořádali v rámci festivalu charitativní sbírku na podporu rodiny Neumannových
z Domanína. Jejich šestnáctiletý syn prodělal transplantaci srdce. Na náměstí na
označeném stánku bylo možné zakoupit výrobky chráněných dílen. Díky dárcům se
podařilo vybrat pěknou částku 6.398,- Kč. Výtěžek sbírky si přímo na pódiu přebral
Ladislav s maminkou Marií. Výtěžek bude použit na podporu procesu rehabilitace
organismu po této náročné operaci.
V rámci doprovodného trhu se prezentovaly chráněné dílny a neziskové organizace.
Canisterapeutické sdružení Hafík pak bavilo zejména děti, pejskové ze sdružení byly
v permanenci celé dopoledne.
Celý festival opět jako vždy doprovodil pestrý program zaměřený na hudbu, tanec
nebo divadlo. Program na pódiu odstartovalo dynamické vystoupení třeboňské
taneční skupiny Break the Rules, které přitáhlo pozornost celého náměstí. Úvodní
zdravici pak pronesla starostka města Terezie Jenisová a hosté. Mezi nimi byli také
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místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek, okresní rada
bavorského okresu Freyung-Grafenau Sebastian Gruber a koordinátor
mezinárodních projektů Ministerstva zahraničních věcí ČR Zdeněk Lyčka. Tradičním
partnerem festivalu bylo opět Zdravé město Prachatice, které přivezlo velká slaměná
srdce a krásný program „Tancuj akčně i mezigeneračně“. Pak už následovalo jedno
vystoupení za druhým. Na pódiu to rozbalili třeboňští teakwondisté, skupina Trnky
Brnky z Rapšachu nebo malí dobrovolní hasiči Soptíci z Hamru. Pohádku pro
nejmenší zahrál Divadelní spolek Kajetán, žáci třeboňské ZUŠky obstarali odpolední
hudební vystoupení, dále předvedly své umění mažoretky Panenky z Českých
Budějovic. Slavností podpis partnerské smlouvy s okresem Freyung-Grafenau, který
probíhal v dopoledních hodinách v Domě Štěpánka Netolického, se promítl na pódiu
v účinkování bavorské hudební skupiny D´Sturmberger Feiertagsmusi. Po nich už
následovalo vystoupení třeboňských judistů a souboru Kukačky z chráněné dílny
Nazaret Borovany. Pak už se losovali výherci soutěží. Tečku za Jihočeským
festivalem zdraví udělala jazzová skupina Moritz Schulz z Českých Budějovic.
b) Vzdělávání s tématem udržitelného rozvoje pro žáky základní školy
V úterý 24.10.2017 proběhla na Základní škole Na Sadech pod hlavičkou Zdravého
města Třeboň beseda a vzdělávací program na téma „Ekologicky šetrná domácnost“
pro žáky sedmých tříd, který vedla odborná lektorka Centra globální a ekologické
výchovy Cassiopeia. Lektorka děti zasvětila do problematiky udržitelného rozvoje a
zaměřila se na základy ekologického hospodaření. Žáci se hravou formou naučili, jak
šetřit energiemi, jak se snažit co nejméně znečišťovat vodu apod. V improvizované
kuchyni si vyzkoušeli třídění odpadu a ekologické nakupování. Cílem programu bylo
rovněž to, aby si děti uvědomily, co do domu putuje a co z něj naopak odchází pryč,
jak mohou odpady z domácnosti zatížit životní prostředí a jak odpady co nejvíce
eliminovat. Vzdělávací programy s tématikou udržitelného rozvoje probíhají na
školách již několikátý rok a těší se velkému zájmu. Zdravé město Třeboň je bude i
nadále podporovat, protože vzdělávání v této oblasti je potřebné v každém věku a v
tom nejmladším dvojnásob.
c) 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 2017. 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
13

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.
Z výsledků pocitové mapy jsou patné následující závěry:
Největší dopravní nebezpečí je vnímáno po celé hlavní trase centrem města, tj.
počínaje ulicí Táboristká, přes ulici Svobody, Sokolská, Husova a Dukelská až
směrem Na Kopeček. Dále je jako velmi nebezpečný vnímán přechod pro chodce
přes silnici I/34 ulicí Daskabát. Největší nebezpečí kriminality lidé vnímají v okolí
vlakového nádraží. Termín „tady to nežije“ byl zaznamenán zejména v oblastech
ulice Táboritské (v blízkosti středních škol) a v městské části Na Kopečku. Naopak
jako místo s příjemným prostředím byla lokalizována oblast Lázní Aurora, zámecký
park a pláž rybníka Svět. Další bod, který byl zaměřen na oblíbená místa pro trávení
volného času zahrnoval téměř totožné oblasti, kde k nim přibyla ještě oblast hráze
rybníka Svět a oblast Schwarzenberské hrobky. Posledním bodem bylo lokalizovat
oblast, kde je dle obyvatel zanedbané prostředí. V tomto případě byla lokalizována
oblast vlakového nádraží a přilehlého okolí.
d) Účast na školách Zdravých měst, seminářích a školeních
Koordinátorka ZM se zúčastnila Jarní školy Zdravých měst v Třebíči. Na konci září
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“.
e) 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.
Po delší odmlce se na konci října opět sešly pracovní skupiny komunitního
plánování. Realizátoři z Jihočeské rozvojové je seznámili s pokračováním další etapy
tohoto dlouhodobého projektu. V následujících měsících bude postupně vznikat nový
komunitní plán sociálních služeb na období let 2019 – 2021.
f) 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.
V loňském roce proběhla aktualizace bariérových míst v Třeboni za pomoci
handicapovaných spoluobčanů. Do konce tohoto roku pak vznikne aktualizovaná
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podoba bezbariérová mapy, která poskytne informace o bariérách zejména turistům,
lázeňským hostům, ale i místním občanům.
g) 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.
h) 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 je již druhý ročník akce Férová
snídaně s Mildou Dubulíkem. 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.
i) Novoroční punč
Vůbec první aktivitou Zdravého města v novém roce 2017 byla podpora Oblastní
charity Třeboň při prodeji novoročního punče. Z rozpočtu Zdravého města byly
uhrazeny náklady na uvaření punče a veškerý výtěžek z prodeje pak získala
třeboňská charita. Punč se prodával na Nový rok na Masarykově náměstí a byl o něj
opravdu velký zájem. Občané zakoupením nápoje pomohli získat výtěžek ve
výši 21.482,- Kč. Výtěžek bude využit na podporu sociálních služeb pro seniory,
osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi, které Oblastní charita Třeboň
poskytuje.
j) Cykloběh za ČR bez drog
Na dlouhodobě zanedbanou oblast protidrogového vzdělávání upozorňuje
protidrogová kampaň Cyklo-běh za ČR bez drog, která je svým rozsahem a
intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem v České
republice. V pátek 23. června přivítali zástupce kampaně na třeboňském městském
úřadě místostarosta Zdeněk Mráz a vrchní strážník Vladimír Školka. Hovořili spolu o
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problematice drog mezi mládeží. Kromě Třeboně vedla letošní trasa dvanáctidenního
cyklo-běhu proti drogám přes 37 dalších měst Čech a Moravy.
k) Podpora pacientů 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. Město Třeboň se připojilo 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.

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.
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 2017 bylo pro Zdravé město rozpočtováno 60 500,- Kč.
Celkové náklady na projekt Zdravé město činily 58 635,- Kč.
Jihočeský festival zdraví byl financován ze samostatné položky a celkové náklady na
tuto akci činily 69 870,- Kč.
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Zpracovala: Mgr. Alena Veselá, koordinátorka ZM a MA21, doplnila Ing. Petra
Mejdrechová

Dne 22.11.2017
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