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Slovo
starostky města

V

ážení a milí třeboňští občané a příznivci krásné Třeboně,
rok 2016 se jednoznačně nesl v duchu velkého rožmberského výročí. Připomínka 650. výročí příchodu Rožmberků do Třeboně se prolínala všemi
kulturními událostmi ve městě a zanechala i své trvalé stopy. Jedinečný
šlechtický rod oslavil hned v únoru Městský ples pětilisté růže, v dubnu
30 třeboňských osobností vysázelo u Bertiných lázní jako památku na Rožmberky a poctu
jejich působení záhon rudých růží. Otevírání lázeňské sezony, Historické slavnosti Jakuba
Krčína i další významné tradiční městské akce vycházely z bohaté rožmberské historie
a v různých podobách ji připomínaly. Rožmberský rok završila v neděli 6. listopadu – v den
úmrtí posledního Rožmberka pana Petra Voka – vernisáž velké rožmberské výstavy, která
trvala až do ledna roku 2017.
Po celý rok 2016 zástupci vedení města spolu s městským úřadem pokračovali v práci na
přípravě velkých a pro další rozvoj Třeboně velmi významných záměrů. Do tohoto procesu byla vtažena i třeboňská veřejnost. Seznámení s klíčovými projekty města v KKC Roháč
se zúčastnilo více než 140 třeboňských občanů. Veřejnosti byly představeny zimní stadion
v lokalitě sídliště Hliník, koupaliště na pláži u Světa s relaxační zónou, rekonstrukce budov bývalé radnice na náměstí pro potřeby základní umělecké školy i Divadla J. K. Tyla. Vše
znamená běh na dlouhou trať. Jak dobře byly záměry připraveny a jak se je podaří uvést
v život, ukážou další měsíce.
Minulý rok prověřil rozhodnutí vedení města posílit nerespektovanou pěší zónu v centru
sloupky při vjezdu do Březanovy ulice a spodní části náměstí. Zklidnění dopravy, zvýšení
bezpečnosti chodců a vytvoření příjemných podmínek pro trávení času ve středu města
i konzumaci v restauračních předzahrádkách jasně prokázaly, že tento počin byl i přes jeho
počáteční nepřijetí veřejností správným. Náměstí díky němu ožilo. Kýžené oživení přineslo též otevření historického domu Štěpánka Netolického po jeho kompletní rekonstrukci.
Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví navštívilo v prvním roce fungování více než
15 tisíc návštěvníků, přičemž dotační podmínky požadovaly „pouze“ 5 tisíc návštěvníků za
rok. Nejen v tomto ohledu tedy dům geniálního rybníkáře a stavitele daleko předčil i ta
nejsmělejší očekávání.
Významné výročí svého úspěšného trvání oslavil multižánrový hudební festival Okolo
Třeboně. Nechce se ani věřit, že od jeho prvního „testovacího“ ročníku uběhlo už celé čtvrt
století. Festival prošel obdobími šťastnějšími i méně šťastnými, vyzkoušel různé podoby,
aby nakonec v sobě zakotvil to nejlepší, co během své pestré existence zakusil a poznal.
Bez něj si počátek léta v Třeboni lze už jen sotva představit.
Rok 2016 v životě města Třeboně znamenal rok velkých jubileí i výjimečných událostí.
Jednou z nich bezesporu bylo červnové kněžské svěcení třeboňského občana Dominika
Ettlera, které přijal z rukou diecézního biskupa Vlastimila Kročila v katedrále sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích, a jeho následující primiční mše v kostele Panny Marie Královny
a sv. Jiljí. Takovou slávu Třeboň nezažila celá desetiletí. Nejen věřící z ní ještě dlouhé týdny
čerpali povzbuzení a radost.
Povolání kněze je především službou. Nejde ji vykonávat bez pokory a soustavného
osobního nasazení. Obdobné je to i s činností ve veřejné správě. V ročence města Třeboně
za rok 2016 Vám přinášíme vše, co se v Třeboni s nemalým úsilím podařilo vybudovat, vytvořit či zorganizovat pro její obyvatele i pravidelné či jen náhodné návštěvníky.
Přeji Vám příjemné čtení.

Terezie Jenisová
starostka města Třeboně
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Události
roku
LEDEN
Novoroční ohňostroj otevřel rok 2016. Tradicí je charitativní prodej punče během ohňostroje. Záštitu i finanční podporu nad akcí Oblastní charity
Třeboň převzalo Zdravé město Třeboň. Alkoholický i nealkoholický punč
tentokrát připravila restaurace Šupina & Šupinka a dobrovolníci jej prodávali na dvou stáncích. Výtěžek 19 676 Kč putoval na podporu sociálních
služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi.
19. ledna 2016 bylo slavnostně po
rekonstrukci otevřeno Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví
v domě Štěpánka Netolického.
Dům č. p. 89 získal slavný stavitel
Štěpánek Netolický sňatkem s paní
Dorotou, movitou vdovou po rožmberském písaři. Objekt patří k nejcennějším v centru města. Jeho obnova
byla financována za pomoci 100%
dotace způsobilých výdajů z 24.
výzvy Integrovaného operačního
programu. Náklady se pohybovaly
kolem 23 milionů. Za první rok existence přilákaly expozice a pořádané
akce celkem 15 320 návštěvníků.

ÚNOR
V Lázních Aurora se
tradičně v úvodu
roku scházejí specialisté z řad infektologů, imunologů,
parazitologů a dalších zdravotnických
oborů. 24. ročník
Třeboňského mezioborového semináře
přivedl do města více
jak 250 hostů. Diskutovalo se například o vlivu přírodních podmínek a chování člověka na
vznik epidemií, zdravotních rizicích migrace a dalších okruzích.
V pondělí 8. února se v zasedací místnosti Městského úřadu Třeboň konalo setkání s obyvateli a podnikateli zejména z centra města. Smyslem
bylo poskytnout informace o plánovaných změnách dopravního režimu v historickém jádru města, projednat je s veřejností a odpovědět na
otázky v této souvislosti. Změny zahrnuly například úpravy parkování,
zvýšení parkovací kapacity, možnost zakoupení garantovaného parkovacího stání pro rezidenty a abonenty v Dukelské ulici, za Hradeckou
branou. Diskutovalo se hlavně o dopravě v pěší zóně, kdy byla navržena
regulace vjezdu pomocí mechanické zábrany s tím, že čipy na ovládání
sloupku budou k dispozici pro každého, kdo v centru bydlí a podniká.
V souvislosti s plánovanými změnami vznikla petice s textem: Já níže
podepsaný nesouhlasím s tím, aby se omezovala doprava a možnosti
parkování ve vnitřním městě v Třeboni.
11. února uspořádalo město Třeboň a ENKI o.p.s. konferenci Efektivní
hospodaření s vodou a „zelená infrastruktura“ ve městě. Konference
navázala na stejnou akci z předešlého roku s tématem Voda ve městě
a v krajině. V prosinci se pak v Roháči konala další konference na téma
Stromy v sídlech, která představila komplexní pohled na hodnocení
stromů a jejich stanoviště s ohledem na probíhající klimatické změny.

Zastupitelstvo města 25. ledna 2016 projednalo nákup budovy čp.
19/I a budovy čp. 20/I. Někdejší sídlo městského úřadu bylo prodáno
samosprávou v roce 2009 za 14 000 000 Kč. Původní záměr nové majitelky, zřídit zde hotel, naplněn nebyl. Od té doby rozsáhlé objekty v samotném centru města chátraly. Budovy byly odkoupeny zpět za stejnou
cenu s cílem dát jim celoroční náplň a tak dále podpořit návrat života do
centra města i v mimosezóně.

Veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze otevřel návštěvníkům
své brány 18. února. Třeboň se představila v rámci expozice Jihočeského kraje, které vévodily brazilské tanečnice připomínající krajské téma
sezóny - Jižní Čechy olympijské. Třeboň měla své místo také ve stánku
České inspirace a lázně na pultu Sdružení lázeňských míst ČR. Kromě
Prahy se Třeboň prezentovala na dalších sedmi veletrzích doma i v zahraničí.

Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce
2016 odsouhlasili zastupitelé. Pro tělovýchovu a sport v případě akcí
a reprezentačních aktivit určili 440 000 Kč, na činnost oddílů 1 440 000
Kč, kulturu a cestovní ruch 775 000 Kč, ostatní zájmové činnosti 221 000
Kč. Na činnost vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží putovalo 520 000 Kč.

V prostorách knihovny začala pracovat chráněná dílna Motýl jako služba Oblastní charity Třeboň. Především tady našly uplatnění klientky
chráněného bydlení z Třeboně, Lišova a Lomnice nad Lužnicí.

Od začátku roku 2016 ukončil Jihočeský kraj plošnou finanční podporu místní dopravy, čili hrazení tak zvané ztrátovosti. Město Třeboň řešilo zachování
možnosti bezplatné dopravy. Nastaven byl jiný režim, především s ohledem
na dopravu dětí do škol a seniorů do centra, cestujícím byly vystaveny průkazky. Zájem o vydání průkazu v roce 2016 projevilo 250 občanů.
Skupinky koledníků v lednu obcházely domácnosti s přáním do nového
roku a prosbou o příspěvek do Tříkrálové sbírky. Do 30 kasiček občané
v Třeboni a místních částech, Domaníně, Dunajovicích, Majdaleně, Lužnici, Lomnici nad Lužnicí, Novosedlech nad Nežárkou, Frahelži, Spolí,
Libíně a ve Svinech vložili celkem 184 593 Kč. Z vybrané částky je 35 %
určeno na Charitu ČR a 65 % přímo pro oblast Třeboňska.
Konec prvního měsíce roku 2016 byl nadmíru mrazivý. 22. ledna jsme
v Třeboni naměřili minus 26°C (v zahrádkářské kolonii) a mínus 19°C (na
Masarykově náměstí).
Kdo chtěl, mohl se rozehřát při masopustním veselí poslední lednovou
sobotu na třeboňském Masarykově náměstí. Novohradskou Růžičkovou
koledu doplnili ochotníci z Divadelního spolku Kajetán. Masopust pořádal v sobotu 23. ledna také Sbor dobrovolných hasičů v Branné.
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Rodák z jižní Moravy Martin Bětuňák začal na počátku února působit
v třeboňské farnosti. Vystřídal tak předchozího správce římskokatolické
farnosti Davida Henzla.

BŘEZEN
Zahájena byla příprava 1. etapy revitalizace koupaliště „Pláž.“ Cílem je
celoroční zpřístupnění a využití areálu za účelem odpočinku, relaxace,
rekreačního sportu a zábavy. 1.etapa se týkala přestavby provozní budovy – hygienického zázemí včetně společných i kabinkových šaten.
Třeboň se tradičně připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Každoročně je 10. března vyvěšena na čestném místě tibetská vlajka
jako připomenutí výročí povstání proti čínské okupaci, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky a při němž zemřelo
téměř milion Tibeťanů.
Rada města dala zelenou přípravě možných investičních akcí. Šlo například o snížení energetické náročnosti domů s pečovatelskou službou,

ročenka 2016

revitalizaci příjezdu a vnitřních společenských prostor Lázní Aurora,
rekonstrukci gastroprovozu Bertiných lázní, výstavbu kompostárny, či
studii využití areálu po technických službách v Novohradské ulici s koncepcí zařízení pro seniory se zvláštním režimem.
Rybník Opatovický byl loven od 14. do 17. března. Nevlídné počasí
tentokrát na hráz příliš lidí nepřivedlo.
21. března se konalo druhé
veřejné projednání změn
a úprav dopravního režimu v centru města. Věcné
náměty a připomínky byly
zapracovány do finální podoby koncepce. Tak zvané
sloupky, regulující vjezd aut
do pěší zóny, byly spuštěny
v červnu.

Oddělení hospodářské kriminální policie v Jindřichově Hradci od počátku dubna řešilo anonymní písemné oznámení na členy Rady města
Třeboně, které se týkalo nákupu bývalé radnice na Masarykově náměstí.
Policie na konci května případ odložila. Nebyly totiž zjištěny žádné skutečnosti, které by opravňovaly zahájit úkony v trestním řízení.
V polovině měsíce dubna se rozvonělo a rozkvetlo, alespoň na jeden
den, celé centrum města Třeboň. Květinové trhy zaplnily celé náměstí. O jedinečný zážitek se postarali přední čeští floristé, kteří přímo na
náměstí vytvářeli svá květinová umělecká díla. 650. výročí příchodu
prvních členů rodu Rožmberků do Třeboně připomněla Pocta Rožmberkům. Třicet představitelů městské samosprávy, organizací města, školských zařízení, církví apod. sázelo na počest slavného rodu růžové keře
podél altánu u Bertiných lázní. Asistenci poskytl odborník na zahrady
a zahradničení Pavel Chlouba.

DUBEN
V pondělí 4. dubna proběhlo v prostorách domu
Štěpánka
Netolického
setkání
informačních
center, destinačních managementů a dalších
organizací Jihočeského
kraje činných v cestovním
ruchu. Přijeli zástupci 19
informačních center z celých jižních Čech.
Na třeboňskou radnici zavítala 4. dubna skupina čínských investorů,
která zastupovala různá odvětví. V České republice hledali místa pro své
aktivity. V roce 2016 se Třeboň často dostávala do hledáčku zástupců
čínských obchodních skupin. Vedení města deklarovalo, že s žádnou
formou spolupráce s čínskou stranou nepočítá.
Ve městě a okolí dobrovolníci provedli velkou úklidovou akci. Zapojili se do celorepublikového projektu s názvem Ukliďme Česko. Vyčistili
Stezku zdraví, Zlatou stoku a hráze rybníků Svět a Opatovický. Celkem
sebrali jedenáct pytlů odpadků.

Divadelní hry Protest, Audience, výstava vizuálních básní Antikódy. A
také vzpomínky na Václava Havla. To vše přinesla akce Havel@80. Pořadatelem byla Křesťanská akademie. Třeboň byla prvním místem celoroční připomínky nedožitých 80. narozenin prezidenta a čestného
občana našeho města Václava Havla.
Ve dnech od 9. do 17. dubna se mohli návštěvníci zámku kromě tradičních prohlídek pokochat výstavou květin Amarylis. Hvězdníky, čili amarylis, tentokrát doplnily deky, přehozy a polštáře vytvořené metodou
patchwork.
Mezinárodní soutěž čtyř škol hostila 21. dubna Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň. Jednotlivci i čtyřčlenná
družstva z Vodňan, Bzence, Ivanky pri Dunaji a Třeboně změřila své síly
a hlavně dovednosti v pěti disciplínách.

Zdravé město Třeboň společně s Nadačním fondem pro vydru, Domem
přírody Třeboň a gymnáziem v zámeckém parku pořádalo Den Země
pro žáky prvního stupně základních škol. Tématem byly pasti, které lidé
zvířatům nevědomky vytvářejí. Formou hry a praktických ukázek děti
zjistily, jak nebezpečné mohou být pro zvířata odpadky nebo rybářské
vlasce, jaké lidské stavby jsou pro zvířata ohrožující. Zároveň se dozvěděly, jaká jsou řešení. Zúčastnilo se více než 400 dětí.
Sdružená obec Baráčníků Vitoraz se postarala 30. dubna o stavění
májky. Májka byla nazdobena a poprvé za pomoci techniky vztyčena.
Nechyběla Staročeská beseda v podání baráčníků a vystoupení předškoláků z MŠ Jeronýmova.
České lázně jako unikátní destinace s nabídkou
léčebných i relaxačních
pobytů. Právě tak prezentovali své lokality
zástupci tohoto oboru
v rámci Burzy produktů
v prostorách Českého
centra v Praze. Možnost
využily město Třeboň
a třeboňské lázně. O produkty lázeňství i cestovního ruchu se na místě zajímali zástupci diplomatických sborů a velvyslanectví.

KVĚTEN
Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 2016 zaplnil 3. května
Třeboň a otevřel sezónu. Na jednotlivé filmové, odborné i doprovodné
programy přišlo více než 27 tisíc diváků. Festivalu se zúčastnilo přes
tisíc filmových profesionálů, v sedmi soutěžních sekcích se utkalo 142
snímků, z toho 10 celovečerních, 34 krátkých, 41 studentských, 25 v ka-
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tegorii abstraktní a nenarativní animace, 9 videoklipů a 13 dalších se zapojilo do divácké soutěže českých filmů. V doprovodných programech
pak bylo odpromítáno dalších téměř čtyři sta filmů. Proběhlo přes 25
workshopů, přednášek a prezentací, 3 výstavy, 3 divadelní představení.
Pietní vzpomínka k výročí konce 2. světové války se uskutečnila v neděli
8. května u Památníku obětem zla v Třeboni. Vystoupil pěvecký sbor
Pěslav-Ozvěna a soubor zobcových fléten ZUŠ Třeboň.

mberků na území dnešního města, mimo jiné formou historického
průvodu. Tradiční součástí bylo slavnostní svěcení slatiny. V hudebním
programu vystoupili žáci ZUŠ Třeboň, Třeboňští pištci, Holokrci, Milan
Drobný & Yvetta Simonová, Anna K., Hradišťan & Jiří Pavlica. Světelná
show skupiny Pyroterra připravila diváky na závěrečný ohňostroj.
V listopadu 2014 se starostka města Terezie Jenisová obrátila na vedení
společnosti Student Agency se žádostí o vytvoření nástupního a výstupního místa v Třeboni na trase autobusové linky České Budějovice
– Brno. Situace se změnila v květnu 2016, kdy přepravce rozšířil vnitrostátní linku žlutých autobusů Brno – České Budějovice a přidal novou
zastávku – Třeboň.
Desátý ročník Štafety Corpus Domini, která putuje z Prahy do italského
Orvieta po stopách kněze Petra, se pošesté zastavil v Třeboni. 19. května bylo možné poutníky potkat před domem Štěpánka Netolického.
Cyklosezónu 21. května odstartovala cyklovyjížďka „Třeboňská šlapka“. Zcela netradičně se propojili účastníci tří samostatných cykloakcí
(Třeboň, Jindřichův Hradec a Veselí nad Lužnicí) na jednom místě, a to
v Evženově údolí u Jemčiny.

V úterý 10. května prošel po roce opět Třeboní majálesový průvod studentů gymnázia. Studenti se zhostili motivu tří království – Džungle,
Oceánu a Sněhu.

Po více než dvaceti letech došlo k odstranění nebezpečných chemických látek, které zůstaly po privatizaci státního podniku Služby Třeboň,
provozovny prádelny a čistírny. Rozhodnutím okresního soudu bylo
město Třeboň určeno k zajištění likvidace 52 sudů. Likvidaci provedla
odborná firma za částku 203 703 Kč.

ČERVEN
Skupina brazilských turistů v čele s honorárním konzulem ČR ve státě
Minas Gerais Luizem Guadalupem navštívila první červnový den třeboňskou radnici. Předali dopisy od starosty města Diamantina Paula Célia de Almeida Huga a od prezidenta Casa de Juscelino pana Serafima
Melo Jardima. V dopisech je popsán vřelý vztah k Třeboni, je zmíněna
dohoda o spolupráci z roku 2013.
Na přelomu dubna a května byly zahájeny práce na založení květnaté
louky o rozloze více než 2 ha v parku u Lázní Aurora. Projekt byl zaměřený na zatraktivnění velkých travnatých ploch v lázeňském parku.
Více jak padesát let trvá hledání českých kořenů bývalého brazilského
prezidenta Juscelina Kubitscheka, respektive jeho pradědečka Jana
Nepomuka Kubíčka. Údajně pocházel z Třeboňska. Pátráním se zabývá
také Státní oblastní archiv v Třeboni. V květnu 2016 brazilský Výzkumný
ústav Genomac spolu s Krajanským muzeem vystěhovalectví v Náhlově
otevřeli možnost hledání skrze genetiku. Otestován byl příbuzný prezidenta Pedro Diniz Kubitschek. Ústav začal s jeho vzorkem porovnávat
vzorky možných příbuzných. Příslušníci mužské linie rodiny Kubíčků,
která by mohla mít vazbu na rodinu bývalého brazilského prezidenta,
mohou ohledně testů kontaktovat přímo laboratoř Genomac na e-mailové adrese: kubicek@genomac.cz.

Město Třeboň obdrželo od Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
ČR a Agrární komoře ČR rozhodčí nález ve sporu mezi ČEVAK, a.s. a DSO
Vodovod Hamr. Ve sporu šlo o dodatek č. 8. z roku 2008, který řešil dobu
provozování vodohospodářského majetku v Třeboni. Město Třeboň ve
sporu vystupovalo jako vedlejší účastník na straně žalovaného. Soud
žalobu zamítl. Verdikt otevřel cestu k předání vodohospodářského majetku pod správu města.
Prvňáčci z obou třeboňských základních škol dostali své první čtenářské
průkazky do knihovny. Slavnostní předávání se odehrálo v obřadní síni
městského úřadu.

Lázeňská sezóna se v Třeboni otevřela 28. května. Také při Otevírání
lázeňské sezóny bylo připomenuto 650 let od příchodu prvních Rož-

Rožmberské veselí zaplnilo velké nádvoří třeboňského zámku 11. června. Návštěvníci mohli zhlédnout celovečerní program o době panování
rodu Rožmberků na Třeboni. Nechyběli ani kejklíři a alchymisté a ochutnávka dobových pokrmů.
Sérií velkých koncertů oslavil na přelomu června a července festival
Okolo Třeboně své pětadvacetiny – a jak se na úctyhodné čtvrtstoletí
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sluší a patří, byla to oslava multižánrová a velice pestrá. Postarali se o ni
folkaři, symfonici i hvězdy pop music a dalších hudebních odvětví, legendy, ale i mladé kapely. V tradičním termínu nechybělo ani Divadlo
Járy Cimrmana.

ČERVENEC
Od 2. července byla v domě Štěpánka Netolického k vidění výstava
malíře, kreslíře, grafika a ilustrátora Adolfa Borna. Vernisáži předcházelo
nečekané úmrtí pana Borna, což znamenalo změnu koncepce. Výstavu
se podařilo realizovat díky zápůjčkám Alšovy jihočeské galerie a soukromých sběratelů. Návštěvníci obdivovali bajkářské, pseudohistorické
a cestovatelské náměty, které ovlivnily Bornovu celoživotní tvorbu. Vernisáž uvedl herec Petr Nárožný.

SRPEN
Hráč týmu NHL Arizona
Coyotes Martin Hanzal
se na schůzce s vedením
města zajímal o plánovaný
zimní stadion v Třeboni.
Seznámil se se studií stavby a zmínil možnosti spolupráce.
Lázeňskou Třeboň hostilo
Masarykovo náměstí v sobotu 6. srpna. Představili se
některé lázeňské procedury, zájemci využili nabídku
prohlídek lázeňských domů,
děti soutěžily na připravených stanovištích, zkoukly
bublinovou show a vystoupení Break the Rules. Zcela
zaplněné náměstí si poslechlo koncert kapel Maxim Turbulenc, Patrola-Šlapeto i Šlágr bandu.
V polovině měsíce srpna byly zahájeny práce na výstavbě nových parkovacích stání v Dukelské ulici. 31 kolmých parkovacích stání vzniklo při
místní komunikaci u sběrných surovin.

Historické slavnosti Jakuba Krčína začaly v pátek
15. července večerním
průvodem, při kterém
čerti vytáhli přímo z pekla
slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Hlavní program
zaplnil třeboňské centrum
v sobotu dopoledne. Návštěvníkům se předvedli
šermíři, kejklíři i nejrůznější hudební skupiny.
Potřinácté se v Třeboni konal mezinárodní hudební festival Třeboňská
nocturna. Dva největší koncerty, kde vystupovali Pavel Šporcl a Štěfan Margita, si vychutnalo na zaplněném nádvoří městského úřadu vždy
celkem 950 posluchačů.
Rodinné centrum Kapřík v Třeboni změnilo své působiště. Nové zázemí získalo v budově městského úřadu v místě, kde dříve sídlil Finanční
úřad.
Hasiči z Třeboně, Břilic a Branné pomáhali při lokální povodni. Ta se prohnala Břilicemi ve večerních hodinách 21. července 2016.
24. července odstartovala
z Masarykova náměstí cyklistická jízda do švýcarského
Interlakenu. Na trasu dlouhou
866 km se vydala skupina
švýcarských cyklistů v čele se
starostou partnerského města Interlaken Ursem Grafem.
Město Třeboň reprezentovali
Jakub Hulec a Rostislav Procházka. Jízda se konala u příležitosti 125. výročí názvu města Interlaken.
Dřívější název obce Aarmühle byl v roce 1891 změněn na Interlaken,
což v překladu znamená mezi jezery.
31. července se nad Třeboní prohnalo malinké tornádo. Vzdušný vír
rozebral plechový přístřešek na kola v Jiráskově ulici a nadzdvihl strom
i s kořenem.

Od 24. srpna byly v galerii Státního zámku Třeboň k vidění fotky z vojenských misí. Výstava 46 fotografií s názvem Ten druhý život z nasazení českých vojáků v zahraničních misích v Kosovu, Afghánistánu, Iráku
a Mali putovala po pěti českých městech. Před zahájením výstavy čtyři
útvary Armády ČR představily svou techniku a výzbroj.

Dokončena byla studie zimního stadionu ve sportovním areálu na Hliníku. Zadání pro projektanty bylo jednoznačné – minimalistický stadion
určený především pro sportovní výchovu mládeže, rekreační bruslení
a amatérský sport, provozně levný se zázemím pro sportovce i návštěvníky včetně požadavků na bezbariérovost. Jako modelové byly zvoleny nové stadiony z Bystřice nad Pernštejnem a Telče, které úspěšně
fungují.

Léto na rybníku Svět bylo ve znamení dvou významných veslařských
závodů. V červenci to bylo Mistrovství republiky pro starší kategorie
a v srpnu Třeboňská regata pro všechny věkové kategorie. Závodilo
630 posádek z České republiky, Slovenska, Velké Británie, Holandska
a Španělska.
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ZÁŘÍ

ŘÍJEN

3. září se i přes zrušený závod Okolo jižních Čech uskutečnilo třeboňské
Cyklohraní na Masarykově náměstí. Zájemci mohli získat zdarma cyklistické mapy regionu, vypůjčit si nejnovější kola či koloběžky.
Plavecká sezona se zavřela 4. září na třeboňských plážích. Příjemné
letní počasí pozdního léta přilákalo dvě stovky návštěvníků. Nechyběla
dražba kotvy, výtěžek byl součástí charitativní sbírky.
Školní jídelna při ZŠ Na Sadech
prošla rekonstrukcí. Týkala se
především varny, přípravných
místností, umývárny nádobí,
části zásobovací chodby, výdeje jídel, zázemí pro zaměstnance kuchyně a vzduchotechnického systému. Ostrý provoz
odstartoval v pondělí 5. září.
Pátý ročník Jihočeského festivalu zdraví se nesl v duchu Olympijských her v Rio de Janeiru.
Kromě tanečních, hudebních
a sportovních vystoupeních na
podiu bylo v horní části náměstí
ve spolupráci s TJ Jiskra Třeboň
a E.ONem připraveno k vyzkoušení pět stanovišť představujících vybrané olympijské sporty.
Součástí byla osvětová kampaň na podporu prevence rakoviny prsu
a varlat. Tradičně se návštěvníci zapojili do charitativní sbírky.
Po několika měsících provozování nových spojů místní dopravy byla
provedena analýza jejich vytíženosti. Bylo zjištěno, že rozhodně neodpovídá požadavkům občanů, které město obdrželo v průběhu ledna až
března. V návaznosti došlo k úpravě režimu místní dopravy.
Podmínky urbanisticko-architektonické soutěže na Revitalizaci příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora schválili zastupitelé. Soutěžní
návrhy řešily vnitřní společenské prostory, parkování, příjezd a parter
k recepci Lázní Aurora. Projektová soutěž proběhla v termínu říjen 2016
až březen 2017.

11. října se v Kulturním a společenském centru Beseda konalo páté Fórum Zdravého města Třeboň. Fórum zapojuje obyvatele do veřejného
dění. Nabízí deset tematických okruhů života ve městě, v nichž jsou určovány „top priority“. Do Besedy přišlo zhruba 90 diskutujících. Priority
byly následně zařazeny do ověřovací ankety. Ta potvrdila tyto priority:
vybudování venkovního bazénu + aquacentra, zřízení nové polikliniky,
zachování společenského sálu v Besedě v současném režimu, realizace
přeložky silnice II/154 a II/155 s napojením na silnici I/34, zřízení denního stacionáře pro seniory, zachování lékařské služby první pomoci,
výstavba domu se zvláštním režimem.
Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s městem Třeboň a Úřadem práce ČR pořádali Burzu škol – Prezentaci středních škol, odborných učilišť a 1. burzu práce. Vybírat střední školu do KKC Roháč přicházeli žáci základních škol i jejich rodiče.
Zastupitelé města dali zelenou realizaci výstavby kanalizace a čistírny
odpadních vod v místní části Stará Hlína. Na akci město získalo dotaci
z evropského Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, který
uhradí větší polovinu nákladů. Kanalizace a ČOV ve Staré Hlíně se připravovala řadu let. Práce byly zahájeny na podzim 2016.
Rybáři opět lovili největší český rybník Rožmberk. Tentokrát o víkendu
od 14. do 16. října.

Nadace Partnerství pořádala 15. ročník soutěže
Cesty městy. Do soutěže
přihlašují města a obce
nejrůznější dopravní řešení
veřejného prostoru. Cenu
za dopravní řešení v historickém centru převzalo
město Třeboň.
28. září, v Den české státnosti, se na nádvoří Státního hradu a zámku
Český Krumlov konalo první společné vyvěšení praporů Schwarzenberské granátnické gardy. V rámci této události převzali granátníci z rukou
starostky Třeboně Terezie Jenisové dar v podobě zemského praporu. Starostka Třeboně zároveň převzala formální záštitu nad obnovou
Schwarzenberské granátnické gardy v roce 2016.
21. června 1985 byla do
užívání veřejnosti předána
naučná stezka Cesta kolem
Světa. 30. září 2016 byla
dvanáctikilometrová stezka
slavnostně otevřena znovu. Před tím prošla zásadní údržbou, byly natřeny
dřevěné prvky a odstraněny
staré cedule. Současně na
původní dřevěné panely
přibyly nové cedule s texty, obrázky, fotkami a úkoly pro děti i dospělé.
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Přestože měly 7. a 8. října celorepublikově krajské volby velmi nízkou
účast, Třeboň se udržela nad průměrem. K urnám přišlo 38,62 % třeboňských voličů. V krajském zastupitelstvu usedli z Třeboně Zdeněk Mráz
a Jan Váňa.
V říjnu 2016 byla založena Turistická oblast Třeboňsko. Založení turistických oblastí je iniciativou Jihočeského kraje. Turistická oblast Třeboňsko má sedm zakládajících subjektů – Svazek obcí regionu Třeboňsko,
dobrovolné svazky obcí Veselko a Vitorazsko, město Třeboň a dále za
podnikatele Lázně Třeboň, hotel v Řípci a kemp na Vitorazsku.
Zastupitelstvo města na jednání zařadilo žádost o projednání souhlasu
se vznikem KPZ (krajinné památkové zóny) s názvem Třeboňská rybniční krajina. Snahou navrhovatelů bylo vyvolat hlasování s cílem odmítnout krajinnou památkovou zónu na Třeboňsku. Krajinné památkové
zóny prohlašuje ministerstvo kultury. V případě Třeboňska tento proces
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zahájen nebyl a hlasování tudíž bylo bezpředmětné. Zastupitelé nakonec ve většině zvedli ruku pro usnesení, které žádost o projednání navrženého bodu pouze vzalo na vědomí.
Město rozhodlo o koupi budovy čp. 1118 za cenu 1 017 150 Kč. Bývalá
kotelna v ulici Táboritská zásobovala sídliště U Francouzů. Objekt patřil
společnosti Teplospol a.s.
Zástupci vedení města, soubor Pěslav – Ozvěna, Žesťový soubor ZUŠ
Třeboň, vojenská stráž a několik desítek občanů uctili při slavnostním
shromáždění v pátek 28. října Den vzniku samostatného československého státu.

vánoční strom. Rozsvícen byl na Masarykově náměstí 26. listopadu.
Města si připomněla 25 let společného partnerství.
Rybník Svět lovili třeboňští rybáři v týdnu od 21. listopadu.

PROSINEC
3. prosince na Čertovském rojeníčku řádila skupina strašidel a duchů
z Bavorského lesa Koishüttler Lousnacht. Spolek z obce Neuschönau organizuje každoročně v Bavorském lese tzv. Drsnou noc duchů. Ukázku
přivezl do Třeboně podruhé.

LISTOPAD
Projekt Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi obohatil lázeňský park. V jeho jihovýchodní části bylo postaveno přírodní dětské
hřiště, smyslové hřiště Dětský svět, fitpark a zastřešeno jedno z odpočívadel. Projekt podpořila dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
9. listopadu 2016 byly
u Kamenů zmizelých
na Masarykově náměstí
položeny květiny a zapáleny svíčky. Při prvním
pietním aktu tohoto
druhu v Třeboni zazněly vzpomínky na osudy
bratrů Karla, Viktora a Felixe Metzlových, obětí
holocaustu.
Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. a Jihočeský kraj vyhlásily výsledky 6. ročníku soutěže „Jihočeská ratolest“. Soutěž má přispět
ke zlepšení životního prostředí a informovanosti, ocenit a propagovat
kvalitní projekty. Město Třeboň svou kategorii vyhrálo. 1. místo získalo
za projekt Den Země 2016.
Turistické informační centrum Třeboň se přestěhovalo na dočasnou adresu. V zimních měsících poskytovalo své služby v domě č. 87, kde byla
dříve prodejna knih. Nové působiště se začalo připravovat ve vstupní
hale kina.
17. listopadu v Den boje za svobodu a demokracii se uskutečnila již
tradiční Studentská mše v třeboňském kostele Panny Marie Královny
a sv. Jiljí.
Kolegové z partnerského města Schrems rozsvítili svůj vánoční strom
v sobotu 19. listopadu.

Investiční záměry města pro následující období byly představeny na
setkání s veřejností 6. prosince v KKC Roháč. Prezentována byla témata: Sportovní a relaxační areál s koupalištěm na pláži u Světa, Základní umělecká škola v budově bývalé radnice, Zimní stadion na Hliníku,
úpravy v Divadle J. K. Tyla. Po představení jednotlivých oblastí byl prostor pro dotazy přítomných účastníků, kterých se v Roháči sešlo zhruba
140. Nejrozsáhlejší diskuse se vedla kolem stavby zimního stadionu.
Třeboňské lázně prošly procesem fúze. Připravovala se po celý rok 2016.
Proces směřoval ke sloučení dvou lázeňských společností v jednu.
Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o. se sloučila se společností Lázně
Aurora s.r.o. Ve věci tak zvané dopředné fúze šlo o vůbec první takto
realizovanou fúzi v Jihočeském kraji. V obchodním rejstříku byl zapsán
název Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Rozpočet města Třeboně na rok 2017 schválili zastupitelé v prosinci
2016. Počítal s předpokladem příjmů ve výši 305 134 032 Kč a výdajů
ve výši 303 512 563 Kč. Zastupitelstvu byla také předložena Studie proveditelnosti akce Zimní stadion Třeboň. Zároveň zastupitelé souhlasili
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na výstavbu zimáku ve Sportovní ulici.
Poplatky za odpad byly ponechány ve stejné výši – 500 Kč za osobu
a kalendářní rok. Za děti do tří let včetně se poplatek neúčtuje. Skutečné náklady činily 859 Kč na jednoho poplatníka.
Vyhláškou byly vymezeny školské obvody základních i mateřských škol
zřizovaných městem Třeboň. Povinnost vymezení školských obvodů
spádových škol byla stanovena ve školském zákoně. Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve
školském rejstříku.

Na slavnosti nechyběli ani třeboňští zástupci se starostkou Terezií Jenisovou a místostarostou Josefem Pindrochem, kteří jako dar přivezli
třeboňského kapra. Schrems městu Třeboň věnoval už dvacátý čtvrtý

Město Třeboň přijalo dar od
pana Václava Šnorka z Příbrazi. Městu věnoval seník
na Mokrých lukách. Povodeň
v roce 2002 odnesla seník za
hranici původního pozemku.
Město postupně provádí obnovu tradičních seníků, a to
za přispění dotací.
Lázeňské společnosti věnovaly dar městu Třeboň – celkem 3 miliony
korun. Finance putovaly do oblasti školství.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA V ROCE 2016
MVDr. Augustin Blízek (KDU-ČSL) bez politické příslušnosti, Mgr. Rostislav Černý, CSc. (ČSSD), MUDr. Antonín Doležal (KDU-ČSL), Karel
Elexhauser (ODS), Ing. Jana Grammetbauerová (ODS), Bc. Magdalena Horváthová, DiS. (KDU-ČSL), Mgr. Terezie Jenisová (KDU-ČSL),
Ing. Bohuslav Jirák (ANO 2011) bez politické příslušnosti, Anna Kahounová (ODS), Ing. František Korda (KSČM), Ing. Jaroslav Kubal
(ODS), Ing. et Ing. Jiří Kuta (TOP 09), prof. doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (ODS), Bohumil Matuška (KDU-ČSL), Mgr. Bc. Petr Michal
(OMMO)bez politické příslušnosti, Zdeněk Mráz (ČSSD), Josef Neužil
(ČSSD), MUDr. František Pfeifer (ANO 2011) bez politické příslušnosti, Ing. Josef Pindroch (ANO 2011) bez politické příslušnosti, Bc. Mgr.
Jana Polčáková (ANO 2011) bez politické příslušnosti, prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. (Strana zelených), PhDr. Jaroslav Psík (ČSSD), Pavel
Řimnáč (ANO 2011) bez politické příslušnosti, PaedDr. Jan Váňa (ODS),
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D (Strana zelených).
RADA MĚSTA V ROCE 2016
MUDr. Antonín Doležal (KDU-ČSL), Mgr. Terezie Jenisová (KDU-ČSL),
Ing. Bohuslav Jirák (ANO 2011) bez politické příslušnosti, Zdeněk
Mráz (ČSSD), Josef Neužil (ČSSD), Ing. Josef Pindroch (ANO 2011) bez
politické příslušnosti, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D (Strana zelených).
VEDENÍ MĚSTA V ROCE 2016
Starostka:
Mgr. Terezie Jenisová (KDU-ČSL)
Místostarosta:
Zdeněk Mráz (ČSSD)
Místostarosta:
Ing. Josef Pindroch (ANO 2011)
bez politické příslušnosti

Kancelář starostky
Starostka města: Mgr. Terezie Jenisová
t 384 342 115 @ starosta@mesto-trebon.cz
Kancelář starosty města zajišťuje kompletní vedení agendy sekretariátu starosty, místostarostů, orgánů města, komisí a výborů. Na starosti
má též vnitřní a vnější vztahy, public relations, vydává tiskové zprávy
a informace, zajišťuje spolupráci s partnerskými městy, evidenci sbírky
právních předpisů a zákonů, evidenci vyřizování stížností a petic, koordinaci, organizaci a realizaci projektů, programů a akcí, právní agendu
úřadu atd.
V roce 2016 se konalo celkem 26 zasedání rady města. Vydáno bylo
1013 usnesení. Jako každoročně uzavíralo město Třeboň mnoho smluv,
a to i poměrně významných. Do právní agendy spadal nejen přezkum
smluv, ale také jejich tvorba. Obdobně tomu bylo při tvorbě právních
i vnitřních předpisů obce. Rok 2016 přinesl pro město Třeboň také poměrně velké množství soudních i správních sporů. Ve většině případů,
ve spolupráci s externím advokátem, bylo město Třeboň úspěšné.
Na jaře 2016 došlo k zúžení projektového týmu pod kanceláří starosty.
Přesunem jedné z pracovnic na jinou pozici zůstala pouze jedna projektová manažerka. Projektová manažerka města se zabývá především
koordinací a realizací krátkodobých a střednědobých projektů. Z dlouhodobých projektů lze jmenovat projekt Zdravé město a Komunitní plánování sociálních služeb na Třeboňsku.
Zdravé město
Během roku 2016 obhájila Třeboň kategorii „C“ kvality místní Agendy
21, což znamená, že se řadí k již vyspělým městům a obcím, které na
svém území realizují myšlenku udržitelného rozvoje. Vyvrcholením aktivit Zdravého města byl pátý ročník Jihočeského festivalu zdraví, který
se zaměřil na podporu sportu v rámci celokrajské kampaně Jižní Čechy
olympijské. Fórum Zdravého města opět přineslo náměty k rozvoji
města přímo od občanů, kterých se zúčastnilo téměř 100. Zdravé město
Třeboň se tradičně připojilo k celorepublikovým osvětovým kampaním
jako je Den Země či Červen bez úrazů. Úzce spolupracuje a podporuje řadu nejen třeboňských subjektů. Namátkou lze jmenovat podporu
Oblastní charity Třeboň při pořádání novoročního punče nebo realizaci
semináře s tematikou udržitelného rozvoje pro žáky druhého stupně
Základní školy Na Sadech.

Komunitní plánování
V rámci komunitního plánování došlo v roce 2016 k vyhodnocení a monitoringu návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2015 – 2018 za rok 2016 a stanovení Akčního plánu pro rok 2017.
Další projekty
V roce 2016 byly podány žádosti o dotace mimo jiné na tyto projekty:
Rozvoj personální politiky Městského úřadu Třeboň a Městské policie
Třeboň (Evropský sociální fond), Krajina a lidé – interpretace přírodního
dědictví CHKO a Biosférické rezervace Třeboňsko (Státní fond životního
prostředí ČR), Fotbalový turnaj mládeže Dunaj – Vltava 2017 (Dispoziční
fond Programu přeshraniční spolupráce). Na všechny žádosti se podařilo získat dotaci. Další činností projektové manažerky je práce na aktivitách vztahujících se k Třeboňskému rybníkářskému dědictví. Jedná se
například o administrování žádostí o dotace z Ministerstva kultury ČR,
administrativní podporu realizace dokumentů a studií a v součinnosti
s dalšími pracovníky přípravu nominační dokumentace.

Útvar tajemníka
Tajemník: Ing. arch. Aleš Valder
t 384 342 120 @ tajemnik@mesto-trebon.cz
Útvar tajemníka zajišťuje například správu informačního systému, tvorbu vnitřních předpisů, zpracování plánů rozvoje lidských zdrojů, personální a platovou agendu, evidenci právních a vnitřních předpisů města,
vedení podatelny, provoz spisovny, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí prostřednictvím CzechPointu, vymáhání pohledávek, krizové řízení apod.
Na úseku krizového řízení v roce 2016 proběhla souhrnná aktualizace Krizového plánu ORP Třeboň, který je základním plánovacím dokumentem k řešení krizových situací, případně mimořádných událostí
velkého rozsahu. Oddělení vymáhání pohledávek vykonává správu
místních poplatků po datu splatnosti, eviduje a vymáhá pohledávky
města dle daňového řádu, především místní poplatky, pokuty uložené
příslušnými odbory a blokové pokuty na místě nezaplacené, uložené
městskou policií. Dále přihlašuje pohledávky města do insolvenčních
řízení a do dražebních jednání. V roce 2016 byly předány k exekučnímu
řízení pohledávky v částce 839 000 Kč a zaplaceny pohledávky po splatnosti v částce 625 000 Kč. Z hlediska informačních technologií v roce
2016 probíhala jako každý rok aktualizace všech systémů pro výkon
státní správy a samosprávy pro plynulý chod jednotlivých agend, od
1. července bylo zprovozněno vkládání smluv do registru, jak vyžaduje zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Odbornou praxi v r. 2016 absolvovalo na MěÚ Třeboň 20 studentů středních a vysokých škol. Za rok 2016 podatelna eviduje celkem
15 388 podání, z toho přijala 7648 elektronických datových dokumentů. Vypravila rovněž 14 552 dokumentů a zásilek. V rámci CzechPointu
bylo vydáno 73 výpisů z rejstříku trestů, ostatních výpisů bylo 13. Provedeno bylo 277 ověření.

Zahraniční vztahy
Partnerská města Třeboně: 		 Schrems – Rakousko, 41 km,
		
Interlaken – Švýcarsko, 761 km
		
Utena – Litva, 1290 km
Spolupracující místa Třeboně:
		

okres Freyung-Grafenau – Německo
Diamantina – Brazílie

2016
V úterý 19. ledna 2016 bylo slavnostně otevřeno Centrum třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického. Této akce se
zúčastnila také delegace z partnerského rakouského města Schrems,
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radní pro kulturu Christine Walguni a manželé Schlottovi. Z Gmündu
zavítal místostarosta Hubert Hauer a Melanie Birgmann, vedoucí odboru kultury, vzdělání a volného času. Prohlédli si celý objekt a ocenili
povedenou rekonstrukci.
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 navštívili třeboňskou ZŠ Na Sadech zástupci školy (Staatliche Realschule Freyung) z bavorského Freyungu,
kteří byli přijati ředitelkou školy Bc. Mgr. Janou Polčákovou. Setkání se
zúčastnili i zástupci města Třeboně a okresu Freyung-Grafenau, kteří
zprostředkovali kontakty mezi oběma školami. Důvodem návštěvy byl
zájem o navázání spolupráce.
Podvodní říše „UnterWasserReich“ je návštěvnickým centrem přírodního parku Hochmoor Schrems a zároveň ramsarským informačním
centrem. 28. dubna 2016 oslavila deset let svojí existence. Za město
Třeboň se akce zúčastnila Marie Jirková a Martina Vrchotová. Podvodní
říše byla vyznamenána rakouskou cenou Přírodního parku roku 2016.

2013 a 2014 Třeboň a Státní oblastní archiv navštívili celkem tři brazilské
delegace. Zajímala je právě fakta spojená se slavnou osobností historie.
Zhruba před čtyřmi roky se prostřednictvím českého konzula v Brazílii
Viktora Dolisty propojil Petr Polakovič, zakladatel Krajanského muzea
vystěhovalectví do Brazílie s týmem, který se v jihoamerickém státě tématu věnoval.
24. července odstartovala na Masarykově náměstí cyklistická jízda
z Třeboně do partnerského švýcarského města Interlaken. Na cestu
dlouhou přes 866 km se vydala skupina švýcarských cyklistů v čele se
starostou Ursem Grafem, který stojí za zrodem této myšlenky. Město Třeboň reprezentovali dva zástupci – Jakub Hulec a Rostislav Procházka. Účastníci velotour absolovali osm etap jízdy na kole z České
republiky přes Rakousko, Německo až do Švýcarska, kam dorazili 31.
července.

Druhý květnový týden hostila třeboňská ZŠ Na Sadech delegaci
z partnerské školy z litevského města Utena, jejichž spolupráce trvá již
dvacet let. Žáci obou škol spolupracují na různých projektech, v roce
2016 se jednalo o představení svého města na téma „Co je ve městě
zajímavé“. Při spolupráci musí žáci využívat počítačové dovednosti i komunikaci v anglickém jazyce.
Ve dnech 11. až 13. května 2016 se v Českém Krumlově konalo „Fórum partnerských regionů“. Organizátorem byl Jihočeský kraj, který
do města UNESCO pozval zástupce 19 regionů z Evropy, Asie i Severní
Ameriky. Zároveň pozvánku dostala také jihočeská města, která rozvíjí
zahraniční spolupráci.
Ve dnech 19. až 22. května 2016 navštívili zástupci třeboňského veslařského klubu partnerské město Interlaken ve Švýcarsku. Partnerem
a průvodcem byl veslařský klub Seeclub Interlaken. Cesta třeboňských
veslařů byla jednou z konkrétních aktivit, které zahrnuje podepsané
memorandum o spolupráci mezi Třeboní a Interlakenem.

Ve dnech 26. až 28. srpna 2016 uspořádalo partnerské město Schrems
ve spolupráci s rakouským Červeným křížem 47. ročník městských slavností. Pátečního slavnostního zahájení se na pozvání starosty Schremsu
Karla Harrera účastnili také starostka Třeboně Terezie Jenisová a místostarosta Josef Pindroch. V tradičním průvodu městem nechyběly
jednotlivé místní spolky, kterých je ve Schremsu více jak padesát. Pro
návštěvníky všech věkových kategorií byl připraven bohatý program,
jehož součástí byla již tradičně možnost darovat krev.
Na pozvání velvyslance Slovenské republiky v Praze Petera Weisse
se ve čtvrtek 8. září 2016 zúčastnila starostka Třeboně Terezie Jenisová
recepce u příležitosti oslavy státního svátku Slovenské republiky – Dne
Ústavy SR. Mezi hlavními hosty nechyběl prezident České republiky Miloš Zeman a dále ministr dopravy Dan Ťok, ministr průmyslu a obchodu
Jan Mládek a ministr kultury Daniel Herman.
Partnerské město Utena, si připomnělo 755 let od svého založení.
Pozvání na oslavy přijala také Třeboň. Na cestu dlouhou přes 1200 kilometrů se vydala pětičlenná delegace v čele s místostarostou Zdeňkem
Mrázem.

Skupina brazilských turistů v čele s honorárním konzulem ČR ve státě
Minas Gerais Luizem Guadalupe navštívila první červnový den třeboňskou radnici. Více jak padesát let trvá hledání českých kořenů bývalého
brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka, respektive jeho pradědečka Jana Nepomuka Kubíčka. Údajně pocházel z Třeboňska. V letech
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Poprvé do Třeboně zavítal okresní rada Sebastian Gruber z bavorského okresu Freyung-Grafenau, a to u příležitosti Svatováclavských
slavností 24. září. S vedením města jednal i o možnosti dlouhodobého
partnerství. Slavnosti okořenila i bavorská dechová kapela Blaskapelle

ročenka 2016

Kreuzberg. Pro návštěvníky byl připraven informační stánek Národního parku Bavorský les a okresu Freyung-Grafenau. Na pozvání velvyslance Španělska v Praze Pedra Calvo-Sotely se ve středu 12. října
2016 zúčastnila starostka Třeboně Terezie Jenisová recepce u příležitosti oslavy státního svátku Španělska – Dne hispánských národů.
V pátek a sobotu 14. a 15. října si házenkáři TJ Jiskry Třeboň připomněli
a oslavili padesáté výročí přátelských setkání s německým klubem SG
Hohensachsen.
Opět po roce se v sobotu 3. prosince na Čertovském rojeníčku představila skupina strašidel a duchů z bavorského lesa Koishüttler Lousnacht. Při
této příležitosti převzala starostka Třeboně Terezie Jenisová knihu mapující
tradice a historii tzv. drsných nocí, kterou spolek vydal.

Útvar interního auditu
Mgr. Alena Valentová
t 384 342 166 @ alena.valentova@mesto-trebon.cz

Odbor dopravy
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Zajíček
t 384 342 165 @ pavel.zajicek@mesto-trebon.cz
Odbor dopravy mimo jiné vede registr vozidel, registr řidičů včetně záznamu bodového hodnocení řidiče, dopravní úřad související s agendou taxislužby, dále agendu přestupků, systém vydávání parkovacích
karet, agendu autobusové dopravy na území obce, zkušebního komisaře, evidenci autoškol.
Činnost na úseku řidičů

Počet úkonů
v roce 2015

Počet úkonu
v roce 2016

Celkový počet transakcí

29 982

25 922

Počet udělených
oprávnění

1 012

1 060

Počet vydaných
řidičských průkazů

2 572

4 156

Počet vydaných
mezinárodních
řidičských průkazů

99

109

1 347

1 197

133

174

Počet zaznamenaných
zákazů řízení

Činnost na úseku
registru vozidel

Počty úkonů
v roce 2015

Počty úkonů
v roce 2016

registrace vozidla

958

969

změna vlastníka
a provozovatele

1 569

1 588

zánik vozidla

1 702

806

693

274

Vyřazení vozidla

Útvar interního auditu plní úkoly stanovené zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole. Činnost útvaru je zaměřena na provádění nezávislého přezkoumávání a vyhodnocování finančních a majetkových operací
a vnitřního kontrolního systému města Třeboně, předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. V roce 2016 útvar zabezpečil realizaci plánovaných interních
auditů, spolupracoval s odborem školství a sociálních věcí a odborem
finančním a majetkovým při výkonu veřejnosprávních kontrol, podílel
se na aktualizaci vnitřních předpisů, zajistil konzultační a poradenskou
činnost v oblasti vnitřního kontrolního systému a spolupracoval s ostatními orgány veřejné správy v oblasti kontroly.

Počet řidičů, kterým
byly zaznamenány body

V průběhu roku 2016 a především pak v jeho samotném závěru se
na úseku evidence řidičů začínal projevovat konec platnosti řidičských
průkazů vydávaných v letech 2006 a 2007. Tato skutečnost měla za následek téměř dvounásobné množství žádostí o vydání nového řidičského průkazu. Stále také trvá neustálý nárůst počtu jednotlivých správních řízení ve věci námitek týkajících se záznamů bodů do bodového
hodnocení řidiče.

Na činnosti registru vozidel se v roce 2016 významněji neprojevily žádné legislativní změny, které by měly za důsledek podobně hektická období jako v roce 2015. Rozsah činností v roce 2016 byl však podobný
s předcházejícími obdobími.
Zásadní změnou na úseku získávání odborné způsobilosti řidičů bylo
zřízení neveřejné cvičné plochy pro vykonávání závěrečných zkoušek
v souladu s legislativou Evropské unie. I když tato plocha primárně slouží ke zkouškám pro získání oprávnění skupin A (motocykly), je současně
využívána i samotnými autoškolami k přípravě jejich vlastních klientů.
Tento systém přípravy žadatelů o řidičská oprávnění zvýšil jejich schopnosti správně ovládat vozidlo během samotných závěrečných zkoušek
a tím i jejich úspěšnost. V průběhu loňského roku bylo přezkoušeno
celkem 899 osob. Největší podíl činily zkoušky pro skupiny oprávnění
B – 498 zkoušek, počet zkoušek pro skupiny oprávnění C byl 91. Značný
nárůst byl zaznamenán u skupin řidičských oprávnění A, kde bylo vykonáno celkem 134 zkoušek.
Na úseku řešení dopravních přestupků byl zaznamenán nárůst rozsahu agendy i v roce 2016. V roce 2014 bylo oznámeno 277 přestupků, v roce 2015 již 344 a v roce 2016 počet oznámených přestupků
činil 374. Za uvedené období byly uloženy pokuty v celkové výši 1 373
800 Kč. 92 oznámených přestupků se týkalo řízení vozidla pod vlivem
alkoholu, či jiných návykových látek. Pro správné posuzování míry
ovlivnění řidiče vozidla alkoholem či návykovými látkami, bylo nutno
pořídit 11 znaleckých posudků pro stanovení množství těchto látek
v krvi řidiče.
Z činnosti silničního správního úřadu lze uvést jako významnou
událost roku 2016 nařízení města Třeboně č. 1/2016 ze dne 30. 3.
2016, kdy v rámci organizování dopravy, byla lokalita části parkoviště v Dukelské ulici (parkoviště P10 – za bistrem U kapra) vyhrazena
ke stání silničních motorových vozidel. Pro občany podnikající, nebo
trvale bydlící, v historické části města zde vzniklo 41 parkovacích
stání umožňující odstavování vozidel. Dále byla mimo jiné povolena
a následně zkolaudována stavba parkoviště v ulici Dukelská (příjezd
ke sběrným surovinám) kde vzniklo nově 31 kolmých parkovacích
stání s režimem provozu parkovacího automatu. V polovině června
2016 byl do provozu uveden dopravně přístupový systém regulující
vjezd a výjezd do ulice Březanova, Masarykova náměstí a ul. Petra
Voka. Důvodem bylo omezit neoprávněné průjezdy pěší zónou historické části města a zajistit tak větší bezpečnost a plynulost provozu
v těchto lokalitách.
Z ostatních činností silničního správního úřadu lze také zmínit uzavření 11 veřejnoprávních smluv pro výkon činnosti tohoto správního orgánu za jiné obce na území ORP Třeboň. Na základě těchto smluv bylo
vydáno 9 stavebních povolení včetně ohlášení.
V roce 2016 bylo v rámci výkonu silničního správního úřadu také
projednáno 13 správních deliktů ve věci nízkorychlostního kontrolního
vážení. Jedná se o projednání deliktů provozovatelů nákladních vozidel,
jejichž hmotnost překročila maximálně přípustné hodnoty stanovené
vyhláškou.
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Odbor finanční a majetkový
Vedoucí odboru: Ing. Alena Baštová
t 384 342 185 @ alena.bastova@mesto-trebon.cz
Náplní práce odboru finančního a majetkového je zejména příprava
rozpočtu a závěrečného účtu města, sestavování rozpočtového výhledu města, zabezpečení hospodaření města v souladu se schváleným rozpočtem, komplexní správa majetku města, vyřizování žádostí
o dotace z rozpočtu města, vedení pokladny městského úřadu, vedení
agendy místních poplatků, vedení účetnictví města, zpracování daňových přiznání za město.
Majetku města se věnuje majetkové oddělení, jehož náplní práce je zejména vedení evidence majetku města a příprava všech úkonů týkajících se dispozic s majetkem města (prodej, nákup, pronájem či výpůjčky
movitého i nemovitého majetku). Majetkové oddělení se rovněž stará
o pojištění veškerého majetku města, dále zde vyřídíte přidělení čísla
popisného a vše, co se týká bytové agendy města (přijetí a vyřízení žádostí o přidělení či směnu bytů, přijetí a vyřízení žádostí o přidělení bytu
v domech s pečovatelskou službou).
Ekonomické údaje
Rozpočet města na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne
14. prosince 2015 usnesením č. 165/2015-10 a v průběhu roku bylo provedeno 156 rozpočtových opatření.
Ukazatel
(v tis. Kč)

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 31.12. 2016

Příjmy celkem

279 995

305 332

319 976

Výdaje celkem

262 337

298 199

275 589

Financování

-17 659

-7 133

-44 387

v tom: splátky
jistin přijatých
úvěrů

-10 141

10 141

-10 141

změna stavu
prostředků na
bankovních
účtech (-zvýšení/+snížení)

-7 518

3 008

-34 246

Příjmy

Výdaje

Nedaňové

136 824

Kapitálové

9 256

Dotace

30 355

Běžné

178 188

Kapitálové

87 401

Přehled příjmů a výdajů v roce 2016
v tis. Kč
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V roce 2016 došlo i k úplatnému převodu vodovodního řadu Třeboň –
Sídliště Gigant od spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. Tento řad byl
pořízen za částku 2, 7 mil. Kč.

Odbor kultury
a cestovního ruchu
Vedoucí odboru: Ing. Alena Seberová
t 384 342 201, 725 964 705
@ alena.seberova@mesto-trebon.cz
Turistické a informační centrum
Michaela Kajerová
t 384 721 169 @ info@itrebon.cz

Dům přírody Třeboňska
Mgr. Marie Jirková
t 384 724 912 @ dum.prirody@mesto-trebon.cz

v tis. Kč
143 593

Významnou událostí z vodohospodářského hlediska bylo ukončení
soudního sporu o provozování vodohospodářského majetku města
a předání tohoto majetku společností ČEVAK a.s. městu. Majetek byl
předán k 31. prosinci 2016. Od 1. ledna 2017 je provozovatelem této
infrastruktury společnost Městská Vodohospodářská s.r.o.

Dům Štěpánka Netolického
MgA. Lucie Kukačková
t 702 168 620
@ dum.stepanka.netolickeho@mesto-trebon.cz

Přehled příjmů a výdajů v roce 2016

Daňové

Významné majetkové transakce v roce 2016
• nákup nemovitostí pozemků vč. budov v historické části města Třeboně, a to pozemku p. č. KN 518 vč. budovy čp. 20/I, Masarykovo nám.
a pozemku p. č. KN 516 vč. budovy čp. 19/I, ul. Husova v Třeboni. Nákup byl realizován za částku 14 mil. Kč,
• nákup kotelny (budovy čp. 1118/II vč. pozemků) v ul. Táboritská v Třeboni za částku 1 017 000 Kč od spol. Teplospol a.s.,
• nákup nemovitostí v areálu vodárny Na Kopečku v Třeboni, a to pozemku p. č. KN 367/3 vč. budovy bez čp./č.e. a budovy bez čp./č.e. na
pozemku p.č. KN 367/5 v k.ú. Třeboň. Kupní cena za nemovitosti činila
2 858 000 Kč,
• směna pozemků s Lesy České republiky s.p. v k.ú. Stará Hlína a k.ú.
Holičky u Staré Hlíny za účelem vybudování stezky Třeboň – Nová Hlína. Předmětem směny byl ze strany města Třeboně pozemek p. č. KN
430/2 k.ú. Stará Hlína a ze strany státního podniku Lesy ČR pozemky p.
č. KN 168/2, 722/3 a 722/4, vše k.ú. Holičky u Staré Hlíny.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

4 102

Poplatek ze psů

208

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

5 160

Poplatek z ubytovací kapacity

986

Poplatek za užívání veřejného prostranství

308

Odbor kultury a cestovního ruchu organizuje nejen vlastní kulturní
akce, ale podílí se také na realizaci akcí v produkci jiných subjektů, zabezpečuje provoz Divadla J. K. Tyla, Domu přírody Třeboňska, domu
Štěpánka Netolického a Turistického informačního centra. Zajišťuje
propagaci města v oblasti cestovního ruchu.
V průběhu roku 2016 jsme slavili 650 let od příchodu Rožmberků
do Třeboně. Za účasti významných osobností Třeboně byl vysazen záhon růží u lázní Berta jako připomínka odkazu pánů z Růže v Třeboni,
zámeckou slavností Rožmberské veselí byla představena celá historie
panování Rožmberků na Třeboňsku, renesanční hudbu představil cyklus pěti Koncertů pro Rožmberky. Malá noční dostaVĚŽníčka byla také
novinkou - letní podvečery ve věži staré radnice zpříjemnila vyprávění
odborníků o životě Rožmberků a soutěž pro děti s pověstmi z rožmberských časů.
Mezi nejnavštěvovanější akce na náměstí patřily v roce 2016 dvoudenní Historické slavnosti Jakuba Krčína, Myslivecká Třeboň a Rybářská
Třeboň s jihočeskými olympioniky, Mezinárodní jazzová setkání. Srpnové večery oživily koncerty různých žánrů při Třeboňském rynku. Velký
zájem byl i o akce mimo hlavní sezónu - Masopust, jarní slavnost s trhem Květinová Třeboň, Svatováclavské slavnosti, Jabkobraní, několikadenní festival pro děti Pohádková Třeboň v říjnu. V době adventní zdobil náměstí dřevěný betlém doplněný o postavy tří králů a návštěvníci

ročenka 2016

mohli využít nových stánků s teplým občerstvením. Tradiční adventní
akce (rozsvícení vánočního stromu, společné zpívání koled, čertovské
rojeníčko s démony z bavorských lesů) obohatily dva adventní koncerty v divadle. V Třeboni se konalo krajské kolo recitační soutěže Třeboň
poetická, které se zúčastnilo 26 recitátorů. Jeden z postoupivších dosáhl nejvyššího ocenění a stal se laureátem Wolkrova Prostějova. V rámci
projektu Rozsévání Třeboně poetické byla uspořádána literární soutěž
Třeboň vypráví.., které se zúčastnily základní a střední školy nejen z Třeboně. Školy a školky z Třeboně a okolí se zapojily také do výtvarné soutěže Jak jsem potkal jablko, v níž se o přízeň poroty utkalo rekordních
274 obrázků.
V rámci členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska jsme se připojili k celorepublikovým akcím Brány památek dokořán
a Dny evropského dědictví. Jedním z nejatraktivnějších lákadel akce
Brány památek dokořán bylo otevření bran do dvorků historických
domů v centru města.
Cyklistická sezóna byla zahájena v květnu již tradiční společnou vyjížďkou zvanou Třeboňská šlapka, která byla zpestřena kulturním programem během trasy i na jejím zakončení. Na Třeboňskou šlapku s podtitulem Za kořeny Rožmberků se vypravilo rekordních 342 účastníků.
Mezi vzpomínkové akty se na podzim připojil pietní akt u Kamenů
zmizelých na Masarykově náměstí, při němž se vzpomínalo na oběti
holocaustu a nacistického režimu, osudy bratrů Karla, Viktora a Felixe
Metzlových.
Odbor kultury a cestovního ruchu uskutečnil v Divadle J. K. Tyla 10
divadelních představení v rámci předplatného, 4 představení pro školy
a 6 koncertů. Dalších 44 koncertů a představení tu uspořádaly externí
subjekty, odbor personálně a technicky zajišťoval jejich průběh.
V roce 2016 navštívilo Turistické informační centrum téměř 85 tisíc
zákazníků, o 14 tisíc více než v roce 2015. Zvýšený zájem o tuzemskou
turistiku se projevil jak v návštěvnosti, tak v hospodářských výsledcích.
Na jaře jsme kromě účasti na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Bratislavě, Praze, Ostravě a Hradci Králové také nově prezentovali město
a region na veletrhu Passauer Frühling – Drei Länder Messe v bavorském Pasově. Světlo světa spatřila nová série propagačních materiálů
Třeboň – Top zajímavosti, Tipy na výlety, Třeboň pro děti, Třeboň pro
gurmány a Ubytování. Koncem roku se k nim přidala i nová trhací mapa
s trojjazyčným komentářem.
Návštěvníci radniční věže si mohli zasoutěžit o malý dárek s kvízem.
Za rok 2016 jich na věž vystoupalo 26 228. Pravidelných komentovaných prohlídek Divadla J. K. Tyla se zúčastnilo 696 návštěvníků, o 260
více než v předchozím roce. Během letních prázdnin byla v provozu
úschovna kol v Krčínově ulici.
Sezóna 2016 přinesla další návštěvnický rekord v Domě přírody Třeboňska. Byla překonána hranice 10 tisíc návštěvníků (10 532 osob), kteří si
prohlédli expozici Krajina a lidé. Pro informace ohledně přírodních zajímavostí CHKO, rostlin, živočichů a ochrany přírody a krajiny si letos přišlo 1435 návštěvníků. Oblíbenou službou pro veřejnost bylo plánování
tras vycházek a cyklovýletů v CHKO a také poradenství ohledně přírodních zajímavostí nebo druhů rostlin a živočichů, se kterými se návštěvníci v přírodě setkali. Milda Dubulík, maskot Domu přírody Třeboňska,
si pro děti připravil akce v každém ročním období (Jarní budíček s Férovou snídaní, Vítání léta, Listopadání a Vánoce u Dubulíků).
V lednu byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný historický dům
Štěpánka Netolického se stálou expozicí Centra Třeboňského rybníkářského dědictví věnovanou rybníkářství a osobnosti Štěpánka Netolického. V rámci projektu IOP v době udržitelnosti projektu byl nastaven
jediný indikátor – minimální počet návštěvníků 5 tisíc. Dům Štěpánka
Netolického navštívilo k 31. prosinci 2016 celkem 15 354 návštěvníků.
Kromě stálé expozice věnované Štěpánku Netolickému nabízí dům
jedinečné galerijní prostory. V roce 2016 se zde vystřídaly krátkodobé
výstavy (Fenomén: Třeboňská rybniční krajina, výstava obrazů třeboňského malíře Františka Vančury, výstava malíře, grafika a režiséra Václava Mergla Sekvence zastaveného času, výstava grafických listů Adolfa
Borna, fotografií Jazz WorldPhoto, fotografií a artefaktů z cest inženýrů
Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky spojená s výstavou současného
afrického umění, 650 let Rožmberků v Třeboni aj.) V průběhu celého
roku se v domě Štěpánka Netolického konala řada cestovatelských,
historických a přírodovědných přednášek, kostýmované prohlídky se
Štěpánkem Netolickým, komentované prohlídky k jednotlivým výstavám, koncerty a besedy. V objektu se také uskutečnily různá setkání
a konference. Proběhlo zde i předávání pamětních listů absolventům

Virtuální univerzity třetího věku a maturitních vysvědčení studentům
třeboňských středních škol. V rámci doprovodného programu k výstavě
grafických listů Adolfa Borna byly pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky a workshopy pro děti. Žáci základních škol měli možnost
zúčastnit se edukačních programů a zapojit se do výtvarné soutěže.
V roce 2016 odbor zajistil na Masarykově náměstí 16 trhů, na kterých
se vystřídalo kolem tří stovek prodejců, čistý výnos dosáhl 400 000 Kč.
Odbor kultury a cestovního ruchu spravuje volnočasový portál www.
itrebon.cz, kde návštěvníci najdou aktuální informace o kulturním dění
v Třeboni, pozvánky na akce i zajímavé tipy na výlety, lze tu vybírat ubytování, restaurace, služby a sport.
V roce 2016 získali pracovníci odboru v rámci grantových programů Jihočeského kraje 227 500 Kč. Oblast kultury byla podpořena 116 tisíci
korun, nově otevřený dům Štěpánka Netolického získal 50 tisíc korun
na dovybavení expozice jazykovými mutacemi a na propagační materiály, cestovní ruch byl podpořen částkou 61 500 Kč na nové propagační
materiály. Cykloakce získala příspěvek z Nadace Jihočeské cyklostezky.

Odbor rozvoje a investic
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Hajna
t 384 342 143 @ pavel.hajna@mesto-trebon.cz
Činnostmi odboru jsou zajištění předprojektové a projektové dokumentace v návaznosti na schválené investiční akce v ročním rozpočtu
nebo rozpočtovém výhledu, realizace investičních akcí, zejména do
městské infrastruktury, dopravních staveb, staveb pro životní prostředí,
školství, kulturu a bytové potřeby. Odbor rozvoje a investic zajišťuje přípravu a realizaci dotačních titulů, koordinuje záměry a případný dohled
nad stavebními aktivitami jiných investorů při jejich kontaktu s nemovitostmi města. Do činnosti odboru patří plnění základních povinností
města při likvidaci komunálních odpadů, při péči o veřejnou zeleň, čištění města a zimní údržbu, při opravách komunikací a dětských hřišť,
v oblasti vodního hospodářství apod. Odbor připravuje pro všechny
činnosti výběr zhotovitelů dle zákona a směrnice o veřejných zakázkách. Při realizaci zakázek vykonává odbor rozvoje a investic pro město
technický dozor investora. Odbor připravuje smluvní a jiné podklady
pro rozhodování městských orgánů.
V roce 2016 byla v rámci veřejných prostranství zrekonstruována ulice
Československé armády v Třeboni. V této ulici se vyměnily veškeré inženýrské sítě uložené ve vozovce včetně páteřního plynovodu sloužícího
pro zásobování převážné většiny města zemním plynem. V Branné se
realizovala celoplošná oprava úseků některých místních asfaltových komunikací, na kterou navázala výstavba asfaltové polní cesty financované Státním pozemkovým úřadem. V Břilicích se realizovala celoplošná
oprava asfaltových ploch v blízkosti fotbalového hřiště. V Třeboni bylo
vybudováno nové parkoviště v ulici Dukelské u sběrny druhotných surovin vybavené platebním automatem. V oblasti školských staveb byla
zhotovována dokumentace pro umístění základní umělecké školy do
prostor bývalé radnice v domě č.p. 20 a do budovy novostavby na místě
zamýšlené demolice budovy č.p. 19 v Husově ulici, která s bývalou radnicí sousedí. Ke školským zařízením patří i školní stravovna, v níž byla
zrekonstruována během prázdnin celá varna a podstatná část zázemí.
V sousedící Základní škole Na Sadech byly provedeny stavební úpravy
pro zřízení učebny přírodopisu. Významnou akcí v oblasti sportovních
staveb byla rekonstrukce víceúčelového sportoviště ve Staré Hlíně. Pro
výstavbu v následujících letech byla připravována dokumentace novostavby zimního stadionu umístěného do sportovního areálu Hliník. Z hlediska volnočasových aktivit se provedla rekonstrukce šaten a sociálního
zařízení na pláži u rybníka Svět. V nedalekém parku u Lázní Aurora se za
pomoci získané dotace vybudovala dětská a seniorská hřiště se sportovními prvky. S pomocí získaného grantu se realizovala rekonstrukce porostů a luk centrální části lázeňského parku. Město investovalo i do svého
majetku, který je pronajatý obchodním společnostem města. V novém
areálu Technických služeb v Rybářské ulici byla vystavěna skladová hala
pro uskladnění sezónního materiálu a mechanizace. V rámci Programu
regenerace městské památkové rezervace Třeboň byla rekonstruována
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část střechy nad Divadlem J. K. Tyla. Město Třeboň vlastní rybníky v okolí
a jeden z nich – Nový u Břilic, zvaný Sedlácký – se dočkal rekonstrukce
a opevnění hráze. Ve druhé polovině roku 2016 se realizovaly další tři významné investice. Dvě z nich se dotýkají místních částí. První bylo zahájení výstavby kanalizace a ČOV ve Staré Hlíně. Druhou akcí s návazností na
Novou, ale i Starou Hlínu, je vybudování posledního úseku cyklostezky
z Třeboně do Nové Hlíny. A třetí akcí v závěru roku bylo zateplení jednoho
z domů s pečovatelskou službou a to nejstaršího z nich – DPS 1.

Odbor školství a sociálních věcí
Vedoucí odboru: Bc. Eva Dytrichová
t 384 342 107 @ eva.dytrichova@mesto-trebon.cz
Na úseku školství odbor zpracovával návrh rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností, zajišťoval rozbor
hospodaření a podklady zúčtování veřejných prostředků, prováděl shromažďování a zpracování dat z dokumentace a evidence škol a školských
zařízení. Školy v obvodu působnosti naším prostřednictvím hospodařily
se 134 012 505 Kč na přímé náklady ve vzdělávání. Jedná se o 10 základních škol, 4 samostatné mateřské školy a 7 mateřských škol jako součást
základních škol a 1 samostatnou školní jídelnu. Ve školách a školských
zařízeních bylo celkem zaměstnáno 220 učitelů, 10 asistentů pedagoga
a 111 nepedagogických pracovníků. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo 2 023 žáků základní školy a 862 dětí mateřské školy.
U školských příspěvkových organizací zřízených městem Třeboň prováděl dále odbor veřejnosprávní kontrolu hospodaření, rozbor hospodaření a plnil další úkoly zřizovatele.
Základní a mateřské školy, jejichž zřizovatelem je město Třeboň, vyčerpaly 99,3 % z plánovaných výdajů na provoz ve výši 18 223 657 Kč.
Příspěvek na provoz od zřizovatele činil celkem 10 469 300 Kč. Výše uvedené činnosti zajišťují dvě pracovnice.
Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže vykonává činnost v oblasti
ochrany práv dítěte na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrany
oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního
rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Dále vykonává preventivní a poradenskou
činnost, která spočívá v pomoci rodičům při řešení výchovných nebo
jiných problémů souvisejících s péčí o děti, poskytuje poradenskou pomoc související s osvojením dítěte, svěřením do pěstounské péče či do
pěstounské péče na přechodnou dobu. Provádí též činnosti při svěření
dítěte do výchovy jiných fyzických osob než rodičů v případě svěření
dětí do pěstounské péče, osvojení či pěstounské péče na přechodnou
dobu. Pracovníci odboru sledují dodržování práv dítěte v zařízeních pro
výkon ústavní a ochranné výchovy. Účastní se trestního a přestupkového řízení vedeného proti mladistvému a plní v něm svěřené úkoly.
Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí a mládeže v roce 2016 aktivně pracovaly s 601 rodinami. Ke konci roku 2016 bylo celkem 39 dětí
v pěstounské a 12 dětí v nařízené ústavní péči. Kurátorka pro mládež
řešila v roce 2016 celkem 59 nezletilých dětí, z nichž bylo 34 mladších
15 let. Na tomto úseku pracuje celkem 6 zaměstnanců.
Sociální terénní práce v rámci odboru vykonávají 2 terénní sociální
pracovnice, které přímou prací s klienty pomáhají řešit jejich svízelnou
životní situaci. Jedná se především o pomoc při jednání na úřadech a institucích, pomoc při zajištění sociálních služeb, pomoc při řešení nevyhovujícího nebo neexistujícího bydlení apod. Pracovnice vykonávají také
funkci veřejného opatrovníka u osob, které jsou omezeny ve způsobilosti
k právním úkonům a nemají příbuzné, které by tuto funkci zastávali.
V uplynulém roce bylo celkem 40 osob propuštěno z výkonu trestu odnětí svobody. Sociální kurátorka aktivně pracovala s 20 klienty, kteří se
na ni obrátili s žádostí o pomoc.
Nadále odbor vyřizuje žádosti o zapůjčení bezpečnostních náramků
pro seniory a ve spolupráci s Městskou policií Třeboň, která má velký
podíl na zajištění bezchybného provozu, provádí potřebné administrativní úkony.
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Odbor územního plánování
a stavebního řádu
Vedoucí odboru: Ing. Miroslav Roubal
t 384 342 155 @ miroslav.roubal@mesto-trebon.cz
Odbor územního plánování a stavebního řádu vykonával v roce 2016
převážně agendy z oblasti přeneseného výkonu státní správy, v menší
míře pak agendy samosprávy. Kromě jiného konkrétně zajišťoval agendu obecného stavebního úřadu, úřadu územního plánování, pořizovatele územně analytických podkladů, pořizovatele územně plánovacích
dokumentací a územně plánovacích podkladů, agendu orgánu státní
památkové péče, či agendu vyplývající z Programu regenerace městské
památkové rezervace. Konkrétně se jedná o umisťování, povolování
a kolaudace staveb, pořizování územních plánů a jejich změn, regulačních plánů a jejich změn, územních studií a územně analytických podkladů, vydávání závazných stanovisek za památkovou péči a zajišťování
některých dalších specifických agend.
Počet pracovníků odboru je 10 (1 vedoucí odboru, 3 pracovníci stavebního úřadu, 1 pracovník památkové péče, 1 pracovník na program
regenerace, 2 pracovníci na agendu územního plánování, 1 pracovník
na agendu územně analytických podkladů a 1 pracovník spisovny).
Výše uvedené činnosti byly vykonávány jak pro správní oblast stavebního úřadu Třeboň (tj. oblast Chlumecka, Třeboňska a Lomnicka),
tak i pro oblast správního obvodu obce III. typu tj. obce s rozšířenou
působností (jedná se o oblast rozšířenou ještě o správní obvody stavebních úřadů Suchdol nad Lužnicí a České Velenice). Památková péče je
vykonávána v obvodu Městské památkové rezervace Třeboň a v obvodu Vesnické památkové zóny Lutová, Ponědrážka a Žíteč.
V rámci programu regenerace městské památkové rezervace byly zúřadovány celkem čtyři žádosti a sice dvě žádosti města Třeboň na výměnu
střešní krytiny v č.p.2/I a stavební úpravy dvora a chodby v č.p. 86/I a dvě
žádosti fyzických osob a sice na č.p. 180/I a č.p. 14/I oprava fasády.
V rámci programu obnova nemovitých kulturních památek přes
obce s rozšířenou působností byly zúřadovány dvě akce a sice v Chlumu u Třeboně obnova fasády č.p. 44 - bývalá škola a v Novosedlech nad
Nežárkou (Mláka) obnova fasády kostela.
Agenda pořizování územně plánovací dokumentace eviduje za
rok 2016 vydání celkem 46 územně plánovacích informací a 29 vyjádření. V rámci pořizování územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů byly provedeny tyto práce:
• práce na doplňujících průzkumech a rozborech územních plánů, příprava pro projednávání návrhu územního plánu obcí Ponědraž, Stříbřec, Halámky, Suchdol nad Lužnicí,
• projednávání zadání územního plánu obce Ponědraž,
• projednávání návrhu územního plánu – ve Dvorech nad Lužnicí,
Hamru, Chlumu u Třeboně, Lomnici nad Lužnicí a změny - v Majdaleně, Dunajovicích, Stříbřeci,
• vydané územně plánovací dokumentace a urbanistické studie (Lomnice nad Lužnicí, Dunajovice, Majdalena, Dunajovice plochy B-3 a VP-16).
V rámci územního plánu Třeboň byly prováděny tyto práce:
Byla projednána a schválena Zpráva o uplatňování územního plánu Třeboň (Změna č. 3 ÚP Třeboň) a bylo projednáno zadání Změny č. 4 ÚP Třeboň. V rámci této agendy bylo vydáno 55 územně plánovacích informací.
Na poli agendy územně analytických podkladů byla provedena úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Třeboň. Byly prováděny práce na pořízení Studie kulturních a památkových hodnot, na aktualizaci problémových míst v rámci projektu Bezbariérová Třeboň a na
přípravě dat pro Záchrannou službu Jihočeského kraje.
Agenda památkové péče zaznamenala v roce 2016 vydání 69 závazných stanovisek, 63 rozhodnutí a 193 různých sdělení. Byla rovněž
zajišťována poradenská činnost pro veřejnost. Na území ORP se nachází
193 nemovitých kulturních památek z toho 84 v městské památkové
rezervaci Třeboň, 7 ve vesnické památkové zóně Lutová, 5 ve vesnické
památkové zóně Ponědrážka a 4 ve vesnické památkové zóně Žíteč.
Agenda stavebního úřadu eviduje 48 územních rozhodnutí a 31
stavebních povolení. Bylo kolaudováno 97 staveb. Celkem bylo za rok
2016 vydáno 1 532 různých opatření stavebního úřadu (sdělení, výzvy,
oznámení, usnesení, rozhodnutí apod.).

ročenka 2016

V roce 2016 počet zemřelých občanů převýšil počet narozených občanů
Třeboně. Na konci roku 2016 bylo v Třeboni trvale hlášeno méně obyvatel, než na začátku roku 2016. Přibylo úředně zrušených pobytů.

Odbor živnostenský
a správních činností

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Vedoucí odboru: Mgr. Roman Hrdý
t 384 342 150 @ roman.hrdy@mesto-trebon.cz
Obecní živnostenský úřad
Bc. Martin Matouš
t 384 342 154 @ martin.matous@mesto-trebon.cz
Agendy, které odbor zabezpečuje:
Obecní živnostenský úřad | Občanské přestupky | Matrika, evidence
obyvatel | Občanské průkazy, cestovní doklady
Na obecním živnostenském úřadu vyřídíte záležitosti týkající se podnikání v zemědělství, či podání týkající se živnostenského podnikání,
současně jsme centrálním registračním místem pro příslušného správce
daně vykonávajícího správu daní z příjmů, pro příslušný orgán sociálního zabezpečení a pro příslušnou zdravotní pojišťovnu.
V působnosti obecního živnostenského úřadu je evidováno 4 611 fyzických osob, 273 fyzických osob zahraničních, 489 právnických osob
a 2 právnické osoby zahraniční s platným živnostenským oprávněním
a 237 zemědělských podnikatelů. V roce 2016 úřad zpracoval celkem
1137 podání podnikatelů prostřednictvím jednotného registračního
formuláře, bylo vydáno např. 612 výpisů z živnostenského rejstříku, 395
vyrozumění o přerušení provozování živnosti, 411 vyrozumění o zápisu
provozovny do živnostenského rejstříku a 183 rozhodnutí.
Živnostenský úřad provedl v rámci své kontrolní činnosti 93 kontrol
podnikatelů. Sankčně bylo zrušeno živnostenské oprávnění 14 podnikatelům. V oblasti zemědělského podnikání bylo mimo jiné vydáno
16 nových osvědčení zemědělského podnikatele a 4 podnikatelé byli
vyřazeni z evidence.
Občanské přestupky
Řešili se přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. V porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu počtu přestupků
proti občanskému soužití. Spolupracujeme s Policií ČR, Městskou policií
Třeboň, s obcemi, se kterými máme uzavřenu veřejnoprávní smlouvu
na výkon přenesené působnosti.
počet došlých přestupků: 165 (+ 41 zpracovaných za r. 2015)
postoupeno jinému úřadu: 11
blokově vyřízeno: 46
odvolací řízení: 2
přestupky proti občanskému soužití: 30
přestupky proti majetku: 10
přestupky proti veřejnému pořádku: 6
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi: 8
• přestupky projednané podle zvláštních právních předpisů: 8
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrika a evidence obyvatel
Matriční agenda mj. zahrnuje činnosti spojené s narozením, sňatkem, až
po úmrtí občanů našeho správního obvodu.
Stav obyvatel k 1. lednu 2016

8 373

Počet narozených v roce 2016

65

Počet zemřelých v roce 2016

82

Počet přistěhování v rámci města

144

Počet odstěhování z města

146

Úředně zrušené pobyty

18

Počet sňatků uzavřených v Třeboni

124

Stav obyvatel k 31. prosinci 2016

8 354

1.
čtvrtletí

2.
čtvrtletí

3.
čtvrtletí

4.
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celkem

Vydáno OP
celkem
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Ztráty
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OP

79
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76
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OP po
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43
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CESTOVNÍ DOKLADY
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celkem
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53
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celkem

3

18

17

9

47

Ztráty,
odcizení

21

26
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12

90

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslav Fliegel
t 384 342 175 @ jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz
Odbor životního prostředí provádí výkon státní správy v přenesené působnosti obce, pověřené obce i obce s rozšířenou působností na úseku
jednotlivých složek životního prostředí. V naší agendě jsou vodní hospodářství, les, myslivost, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana
zvířat proti týrání, částečně také veterinární péče, rostlinolékařská péče
a rybářství.
Odbor je jako vodoprávní úřad speciálním stavebním úřadem. Jsou
zde vydávána stavební povolení k vodním dílům a rozhodnutí o nakládání s vodami. V době mimo povodeň jsme povodňovým orgánem
obce s rozšířenou působností.
Žadatelům jsou u nás na počkání vydávány rybářské a lovecké lístky,
a to jak občanům České republiky, tak také cizincům.
V rámci řízení podle zvláštních zákonů odbor vydává jako dotčený
orgán vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska.
Kromě výkonu státní správy se odbor aktivně věnuje také environmentální činnosti. I v roce 2016 jsme byli pořadateli nebo spolupořadateli řady zajímavých akcí. Již tradičně jsme společně s Městskou
Vodohospodářskou, s.r.o., pořádali pro žáky devátých tříd třeboňských
škol akci Světový den vody v Třeboni. Vrcholem akce byla přehlídka
krátkých filmů s tématem vody, které vytvořili samotní žáci. Tyto krát-
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ké filmy jsou přístupné na webových stránkách města Třeboň: www.
mesto-trebon.cz/den-vody
Společně se Zdravým městem Třeboň a Českým nadačním fondem
pro vydru jsme pro děti prvního stupně základních škol v zámeckém
parku uspořádali akci ke Dni Země. Tématem letošní kampaně byly pasti, které lidé zvířatům vytvářejí. Akce zvítězila v anketě Jihočeská ratolest 2016.
17. dubna jsme se zapojili do celostátní dobrovolnické akce Ukliďme
Česko, u nás s podtitulem Ukliďme Třeboň. 25 dobrovolníků, přičemž
třetina byla tvořena nejmladší generací, se rozdělilo na dvě skupiny.
Skupina rodičů s dětmi vyčistila stezku zdraví a druhá skupina pak hráze
rybníků Světa a Opatovického a Zlatou stoku od Opatovického mlýna
do města. Celkem jsme sebrali 11 pytlů odpadů.
Pro širokou veřejnost jsme připravili celou sérii populárně naučných
přednášek v domě Štěpánka Netolického. Se zahradníkem, fotografem
a novinářem Ing. Pavlem Chloubou to byly přednášky Květinová města
a Otevřené zahrady – cesta k duševnímu zdraví a s cestovatelem Standou Maškem ml. Nepál - oáza klidu uprostřed Asie. V Lázních Aurora
jsme připravili přednášky RNDr. Michala Wágnera Duchovní význam
přírody a Park Aurora, jeho budoucnost a srovnání s jinými zajímavými
parky. Pro třeboňské zahrádkáře to byly přednášky Ing. Václavy Fliegelové Veřejná zeleň – věc veřejná a Ing. Rostislava Procházky Hospodaření s dešťovou vodou. S velkým ohlasem se setkala komentovaná
prohlídka se zahradníkem Ing. Pavlem Chloubou po třeboňských trvalkových záhonech.
Díky grantu Jihočeského kraje se nám podařilo zcela zrekonstruovat webové stránky www.stromytrebonska.cz. Uživatelé oceňují nový
vzhled stránek i komunikaci přes facebook. Naučný systém v Komenského sadech byl doplněn o QR kódy u jednotlivých druhů stromů.
Společně se společností ENKI, o.p.s. jsme pořádali mezioborovou
konferenci Efektivní hospodaření s vodou a zelená infrastruktura ve
městě v KKC Roháč. V prosinci jsme již samostatně pořádali odbornou
konferenci Stromy v sídlech.

služba je využívaná a ke konci roku 2016 bylo evidováno 221 jízdních
kol. Strážníci se podílejí na dopravní výchově školáků jak na dopravním
hřišti, tak při besedách na školách. Ve spolupráci s místní autoškolou
bylo opět pokračováno v unikátním projektu dopravní výchovy žáků
základních škol formou krátkých videoklipů pořízených v třeboňských
ulicích. Součástí preventivní činnosti jsou rovněž pravidelná setkání
s veřejností, opomíjeni nezůstávají senioři.
Strážníci řešili celkem 9073 událostí. Pokut bylo uloženo 1270 v celkové výši 342 400 Kč. Z uvedeného počtu uložených pokut bylo například 931 za přestupky v dopravě, 136 proti veřejnému pořádku, 43
proti majetku, 22 proti občanskému soužití, 26 na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi, atd. Během roku 2016 strážníci
odchytili 42 psů, přičemž 28 z nich bylo dočasně umístěno v záchytném kotci. Nalezení psi byli vráceni majitelům nebo našli nové domovy. Žádný nebyl převezen do útulku, jeden musel být kvůli špatnému
zdravotnímu stavu utracen veterinářem. Mimo psy se strážníci zabývali
i dalšími zvířaty, která byla nalezena nebo volně pobíhala v zastavěných
oblastech. Strážníci tak v průběhu roku 2016 přišli do styku i s kočkami,
liškou, srnci, papouškem, holuby, koňmi, jezevcem, hady, labutěmi atd.
Mezi priority činnosti patří řešení alkoholismu mladistvých a užívání
návykových látek. Cílem je drogovou problematiku vytlačit z veřejných
prostor tak, aby drogově závislí neobtěžovali ostatní občany a zároveň
byly ztíženy podmínky pro distribuci drog. V drogové problematice
strážníci dlouhodobě úzce spolupracují s příslušnými složkami PČR
i Celní správy.

Městská policie Třeboň
Vrchní strážník:

Vladimír Školka
t 384 721 113, 602 113 592
@ vladimir.skolka@mesto-trebon.cz

Městská policie Třeboň je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991
Sb. Činnost se dělí na represivní a preventivní, přičemž preventivní činnost postupně nabývá na stále větší důležitosti. Snahou strážníků tak je
problémům předcházet a zajistit bezpečí občanů.
Počet strážníků a zaměstnanců zůstal na stejné výši jako v předchozích letech, v Třeboni pracuje 11 strážníků a 5 ostatních zaměstnanců.
Dva strážníci úspěšně absolvovali povinné prolongační zkoušky k obhajobě licence, která má platnost tři roky. Zkoušky probíhají v Praze na Policejní akademii před komisí určenou Ministerstvem vnitra. Služby jsou
prováděny v nepřetržitém provozu po celý rok. Městská policie Třeboň
provozuje kamerový systém s deseti kamerovými body, nově byl zřízen
kamerový bod v Novohradské ulici. Tím bylo dosaženo monitorování
všech hlavních příjezdových i odjezdových tras v našem městě. Zároveň
se jedná o monitoring lokality, která se především v sezónních měsících
stává středem zájmu turistů. Městská policie provozuje tísňovou linku
156, speciální tísňovou seniorskou linku, záchytný útulek pro nalezená
zvířata, agendu ztrát a nálezů. Ke konci roku 2016 bylo v provozu 28
bezpečnostních náramků pro seniory. Z náramků přijali strážníci v průběhu roku 40 tísňových volání, z toho bylo 22 výjezdů tzv. ostrých, čili
oprávněných. V těchto případech strážníci poskytli nezbytnou pomoc
v co nejkratší době a o seniory se postarali. Ve zbylých 18 případech
se jednalo o planá tísňová volání způsobená selháním techniky nebo
neodbornou manipulací. Uvedené číslo lze považovat za velmi nízké,
senioři s náramky pracují velmi odpovědně a se strážníky dobře spolupracují. Městská policie pokračovala v evidenci jízdních kol občanů.
Evidence je lehce přístupná přes webové stránky města Třeboň, tato
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Pult centralizované ochrany
Kontakt:

Pavlína Bohuslávková
t 384 724 271, 602 175 027
@ pavlina.bohuslavkova@mesto-trebon.cz

Město Třeboň zahájilo provoz Pultu centralizované ochrany (dále PCO)
na začátku roku 1994. Od začátku provozu dispečink PCO zajišťuje monitorování objektů 24 hodin denně po celý rok.
PCO je monitorovací centrum, do kterého jsou nepřetržitě přenášeny
veškeré údaje z bezpečnostních systémů. Operátor tyto události vyhodnocuje na základě pevně stanovených pravidel a v případě zjištění
odchylky od běžného stavu je iniciováno přiměřené opatření k zajištění
ochrany majetku – vyslání zásahové jednotky, kontaktování odpovědných osob z objektu, případně Policie ČR. Střežení objektů probíhá i při
výpadku elektřiny pomocí záložních zdrojů.
V průběhu roku 2016 bylo přijato na PCO 262 signalizací o narušení
objektů a 29 signalizací technického rázu (výpadky sítě, poruchy záložního zdroje, ztráty spojení s objektem, atd.).
Celkově bylo v tomto roce střeženo 76 objektů. V průběhu roku 2016
došlo k připojení 4 nových objektů. Smlouvu o střežení vypovědělo 5
majitelů objektů.
Schválený rozpočet pro příjmovou část rozpočtu byl schválen ve výši
820 000 Kč. Příjmy přijaté za služby PCO sjednané smlouvou o střežení
objektu za rok 2016 byly v celkové výši 785 953 Kč. Příjmová část nebyla
naplněna z důvodu vymáhání neuhrazených plateb.
Výdajová část rozpočtu byla schválena ve výši 121 000 Kč. Schválený
rozpočet nebyl přečerpán, k 31. prosinci 2016 bylo vyčerpáno 100 998 Kč.

ročenka 2016

Místní části
Břilice – 829 obyvatel, Mgr. Petr Michal, předseda osadního výboru
Přeseka – 117 obyvatel, Pavel Bicek, předseda osadního výboru
Stará Hlína a Nová Hlína – 244 a 112 obyvatel, Hana Marková,
předsedkyně osadního výboru
Branná – 334 obyvatel, Antonín Buman, předseda osadního výboru
Holičky – 177 obyvatel
Vedení města se pravidelně setkává s občany místních částí. V roce 2016
se tato setkání uskutečnila v průběhu měsíce dubna.

ozvučení na návsi, a to ve výši 22 000 Kč, či do zřízení vrtu pro závlahu
hřiště – 490 000 Kč. Oprava silnice u fotbalového hřiště – autobusová
zastávka – si vyžádala 490 000 Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Břilice má 35 registrovaných členů. Svými členy doplnil početní stav zásahové jednotky JPO města Třeboň na
tabulkových 15 členů. K činnosti používá transportní vozidlo AVIA, dvě
stříkačky PPS12 a kalové čerpadlo. V letních měsících roku 2016 břiličtí
hasiči vyjížděli k lokálním povodním v katastru obce Břilice. Čerpala se
voda ze sklepů řady nemovitostí, zejména v lokalitě Strouha. V provozu
udržují hasiči historickou koňskou stříkačku. Hlavní činností sboru je i nadále pořádání kulturních akcí (Hasičský bál, Masopust, pouť, Dětský den).
Přeseka se v roce 2016 dočkala například oprav hostince. Fasáda byla
obnovena za 265 000 Kč, další opravy a výměna ohřívače stály celkem
21 500 Kč. V hostinci bylo také řešeno internetové připojení. Pro sportovní
aktivity se kupoval volejbalový míč, oplechována byla místní kaple.
V Branné byly realizovány opravy, které se týkaly místního kulturního
domu - oprava vstupu pod pódium v kulturním zařízení (16 700 Kč), čalounění židlí (62 600 Kč), opravy židlí (5 000 Kč), opravy zasklení autobusové zastávky (5 000 Kč), výměna oken v přízemí (170 000 Kč). Na kanalizaci
v Jamském bylo vynaloženo 644 000 Kč, na aleje podél komunikací 26
000 Kč. Čištění rybníčku stálo 18 000 Kč, čištění otevřené stoky směrem
Domanín v délce 150 metrů 35 000 Kč. Opravy místních komunikací byly
provedeny v hodnotě 773 000 Kč a čištění kanalizace za 40 000 Kč.

V roce 2016 se v Břilicích investovalo například do oprav a vybavení
obecního hostince: výroba nábytku kuchyně (23 000 Kč), chladicí skříň
(12 000 Kč), výměna oken v sále (140 000 Kč), internet (1 200 Kč), oprava
plynového kotle (2 200 Kč), oprava dřevěného obkladu (1 000 Kč), oprava kuchyně – podlaha, omítky (90 000 Kč). Finance směřovaly rovněž do

Staré Hlíny se značnou část roku dotýkala rekonstrukce mostu na silnici
I. třídy přes Starou řeku realizována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, která
trvala zhruba pět měsíců. Objízdná trasa vedla přes starý kamenný most,
nákladní doprava byla odkloněna z Třeboně přes Lomnici nad Lužnicí na
Veselí nad Lužnicí, ovšem zatížila většinou obce v okolí Třeboně.
V roce 2016 bylo postaveno víceúčelové hřiště za 1 950 000 Kč. Mezi
další akce ve Staré a Nové Hlíně patří následující: odvodnění ploch
multifunkčního hřiště (13 000 Kč), likvidace živého plotu (7 300 Kč),
vyřezání náletových dřevin a odvoz (19 000 Kč), kanalizace Stará Hlína
(1 500 000 Kč), opravy komunikace na Smitku (91 000 Kč), opravy komunikace Holičky k Samotám (58 000 Kč).

Ivestice města v roce 2016
Rekonstrukce ulice Československé
armády v Třeboni
Projektant:
Zhotovitel stavby:

Ing. František Stráský – Atelier SIS,
České Budějovice
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
oblast Jindřichův Hradec

Rekonstrukce ulice zahrnovala stavební úpravy místní komunikace včetně výměny
kanalizace a vodovodu, výměny osvětlení komunikace a provedení sadových úprav.
Práce byly koordinovány s výměnou plynovodu, kterou zajistil vlastník plynovodu,
společnost E.ON.

Stezka Třeboň – Nová Hlína
Projektant:
Zhotovitel stavby:

WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec
Reno Šumava a.s., Vlachovo Březí

Výstavbou poslední etapy v délce 910 metrů byla dokončena stezka spojující Třeboň s místní částí Nová Hlína. Stezka o celkové délce 2,3 km umožňuje bezpečný
pohyb pěším i cyklistům mimo frekventovanou silnici 1. třídy.
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Opravy místních komunikací
v místní části Branná
Projektant:
Zhotovitel stavby:

Ing. Jiří Koplík, České Budějovice
STRABAG a.s., Provozní jednotka Soběslav

V místní části Branná pokračovalo provádění celoplošných oprav asfaltového povrchu místních komunikací, tentokrát v lokalitě „ZTV Branná“.

Oprava místní komunikace
v ulici Na Obci, Břilice
Projektant:
Zhotovitel stavby:

Ing. Jiří Koplík, České Budějovice
STRABAG a.s., Provozní jednotka Soběslav

Oprava povrchu komunikace v ulici Na Obci v Břilicích, v prostoru křižovatky u fotbalového hřiště, včetně plochy autobusové zastávky a parkoviště.

Aktivní turistická zóna
u Světa napříč generacemi
Projektant:
Zhotovitel stavby:

New Visit s.r.o., Hradec Králové
Gardenline s.r.o., Litoměřice

V jihovýchodní části parku Lázní Aurora, podél naučné stezky Cesta kolem světa, byly vybudovány objekty Přírodní dětské hřiště, Smyslové hřiště, Dětský svět, Hřiště pro dospělé a seniory - Fitpark a byly provedeny
rekonstrukce a zastřešení jednoho odpočívadla. Tyto aktivity, které mají
přispět k oživení parku a naučné stezky, byly podpořeny dotací od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu „Aktivní turistická zóna u Světa
napříč generacemi“. Všechna hřiště jsou navržena zcela v přírodním stylu
(kombinace dřevo, nerez, lano) a jsou zakomponována do stávající zeleně, aby zůstal zachován přírodní charakter místa. Zastřešení odpočívadla
je železobetonové v souladu se stávající architekturou parku.

Parkovací plochy
v ulici Dukelské v Třeboni
Projektant:
Zhotovitel stavby:

Ing. Jiří Koplík, České Budějovice
Lesostavby Třeboň a.s., Třeboň

Stavebními úpravami vzniklo 31 kolmých parkovacích stání v Dukelské
ulici. Současně byly provedeny sadové úpravy s výsadbou 13 jeřábů
a 11 šeříků.
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Úpravy dopravního režimu
v centru města
Projektant:
Zhotovitel stavby:

Ing. Josef Kregl, Suchdol nad Lužnicí
Green Center s.r.o., Praha

Osazení technického zařízení pro regulaci vjezdu do centra města. Cílem akce bylo zklidnit dopravu a minimalizovat průjezd aut pěší zónou
v centru města.

Rekonstrukce víceúčelového
sportoviště ve Staré Hlíně
Projektant:
Zhotovitel stavby:

Ing. Simona Mikyšková, Nová Hlína
Linhart spol. s r.o.,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Na místě bývalého hřiště na volejbal bylo vybudováno veřejně přístupné hřiště s umělým povrchem pro provozování volnočasových
sportovních aktivit (malé kopané, volejbalu, nohejbalu, tenisu a streetballu). Plocha hřiště je 18 x 36 m. Po obvodu je hřiště oploceno drátěným pletivem vysokým 4 m, na oplocení jsou umístěna svítidla pro
osvětlení plochy hřiště a z veřejné komunikace byl k hřišti vybudován
přístupový chodník z betonové zámkové dlažby.

Školní jídelna Třeboň
– rekonstrukce varny
Projektant:
Zhotovitel stavby:

JPS J. Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec
VIDOX s.r.o., Český Krumlov

Předmětem rekonstrukce byla obnova technicky a morálně dožilých
a hygienicky již nevyhovujících stavebních prostor varny, přilehlých
přípravných místností, umývárny nádobí, části zásobovací chodby,
výdeje jídel a zázemí pro zaměstnance kuchyně. Součástí rekonstrukce byla také výměna myčky jídelního nádobí a části gastronomických
spotřebičů.

Zřízení zemních vrtů
pro závlahu fotbalových hřišť
v Třeboni a v Břilicích
Projektant:
Zhotovitel stavby:

Hydroprůzkum Č. Budějovice s.r.o.,
Č. Budějovice
Stavební geologie – geoprůzkum
České Budějovice spol. s r.o.

Pro zajištění závlahy travnatých fotbalových hřišť v Třeboni a v Břilicích
(v případě nedostatku vody v přilehlých rybnících), byly v blízkosti fotbalových hřišť vyhloubeny hydrogeologické průzkumné vrty hluboké
25 m (Třeboň) a 84 m (Břilice) o průměru 330 mm, které budou po
ukončení stavebního řízení napojeny jako zdrojové vrtané studny na
stávající systémy závlah.
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Rekonstrukce šaten
na pláži v Třeboni
Projektant:
Zhotovitel stavby:

K – STAVPROJEKT s.r.o., Třeboň
ACG-Real s.r.o., Tábor

Morálně i technicky dožilé prostory objektu stávajících převlékacích
šaten a sociálního zařízení byly rekonstruovány s provedením částečné
změny vnitřních dispozic. V objektu vznikla nová místnost pro ošetřovnu, technická místnost pro údržbu s umístěním elektrického zásobníku
teplé užitkové vody, bezbariérové WC se sprchou přístupné osobám
se sníženou schopností pohybu a orientace, místnost s přebalovacím
pultem a sprchou a pokladna.

Zřízení učebny přírodopisu
v ZŠ Na Sadech
Projektant:
Zhotovitel stavby:

Ing. Vladimír Knapík, Třeboň
Eduard Janát, Stavební firma, Třeboň

Ve staré budově školy byly provedeny stavební úpravy pro zřízení
učebny přírodopisu a kabinetu s odbornou výukou. Kromě provedení
stavebních úprav zahrnujících výměnu podlahových krytin se zvýšením podlahy v prostoru u tabule, provedením sádrokartonového stropu s novým osvětlením, výměnou elektroinstalací a provedením obložení stěn laminovanými dřevotřískami byly učebna i přilehlý kabinet
vybaveny novým školním nábytkem.

Oprava hráze rybníka
Nový u Břilic
Zhotovitel stavby:

Rybářství Třeboň Hld. a.s., Třeboň

Jednalo se o provedení opravy podemleté hráze s lokálními průsaky,
spočívající v odstranění podemletých částí, doplnění jílovitým materiálem a opevnění v celé délce hráze kamennou rovnaninou. Také byla
provedena výměna nevyhovujícího vypouštěcího objektu – dřevěného požeráku a výměna výpustního dřevěného potrubí za nové ocelové.

Třeboň, Stará Hlína
– kanalizace a ČOV
Projektant:
Zhotovitel stavby:

EKOEKO s.r.o., České Budějovice
MOBIKO plus, s.r.o., Valašské Meziříčí

Výstavba řeší odkanalizování splaškových vod z místní části Třeboně
- Stará Hlína. Stavba byla zahájena v říjnu 2016 výstavbou čistírny odpadních vod a čerpací stanice. V roce 2017 pokračují práce na těchto objektech a dále byly zahájeny práce na kanalizačních sběračích.
V podzimních měsících roku 2017 se předpokládá postupné připojování jednotlivých objektů na splaškovou kanalizaci tak, aby mohl být
zahájen zkušební provoz. Zkušební provoz bude probíhat 12 měsíců
a naváže na něj proces uvedení stavby do trvalého provozu včetně
vydání potřebných správních rozhodnutí.
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Založení trvalkového záhonu
Na Kopečku
Zhotovitel:

Zahradnické služby,
Ing. Milan Sodomka, Třeboň

Tento záhon byl realizován na jaře 2016, bylo zde vysazeno 14 různých
druhů trvalek.

Vegetační úpravy
v centrální části parku Aurora
Projektant:
Zhotovitel:

New Visit, s.r.o.
Florstyl s.r.o., Kunovice
OK Garden s.r.o., Středokluky

První část sestávala ze založení květnaté louky (jaro 2016), zatímco
v druhé části (podzim 2016) došlo k pročištění porostů v centrální části
parku – kácení, ořezy a několik nových výsadeb. Realizace této akce
byla finančně podpořena z Jihočeského kraje z programu Rozvoj venkova a krajiny.

Areál technické služby
– Novostavba skladovací haly
– sklad, parkování mechanizace
Projektant:
Zhotovitel stavby:

JK – STAVPROJEKT s.r.o., Třeboň
VIDOX s.r.o., Český Krumlov

Další etapa výstavby areálu Technických služeb Třeboň, s.r.o. v Rybářské ulici. Jedná se o ocelovou opláštěnou skladovací halu o rozměrech
20,56 m x 27,35 m pro uskladnění malé mechanizace a parkování vozidel. Dokončení této haly umožnilo úplné vystěhování bývalého areálu
technických služeb v Novohradské ulici (pod hrází rybníka Svět) do
nového areálu v Rybářské ulici.

Zateplení domu
s pečovatelskou službou
Chelčického čp. 1/II (DPS 1)
Projektant:
Zhotovitel stavby:

JK – STAVPROJEKT s.r.o., Třeboň
BRYCHTASTAV s.r.o., Praha

Zateplením domu s pečovatelskou službou Chelčického čp. 1 byl kromě snížení tepelné náročnosti budovy řešen ještě problém vyžilé fasády budovy a živičné krytiny mansard a dále zatékání do konstrukcí
balkonů. Tepelně technické vlastnosti budovy byly řešeny částečně již
dříve výměnou výplní otvorů (oken a balkonových dveří). O zateplení
objektu se uvažovalo již několik let s tím, že město předpokládalo využití některého z dotačních programů na zateplení budov. S ohledem
na skutečnost, že žádný dotační program s dostatečnou výší podpory
nebyl v poslední době vypsán, rozhodlo zastupitelstvo města o zateplení objektu z vlastních prostředků.
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Příspěvky z rozpočtu města
Přehled dotací poskytnutých žadatelům na podporu činnosti
vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi
a mládeží za rok 2016
Žadatel

Dotace 2016 (v Kč)

Asociace TOM - Zálesáci

43 360

SK Boxing Třeboň

10 840

Hokej Třeboň

17 284

Junák- český skaut,
středisko Rožmberská růže Třeboň

30 624

Taekwon-do Třeboň

69 679

TJ Jiskra Třeboň

348 213

V rozpočtu města Třeboně bylo rozpočtováno 520 000 Kč.
Rozděleno 520 000 Kč.
Přehled dotací poskytnutých žadatelům
v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví za rok 2016
Žadatel
Nadační fond jihočeských
olympioniků, České Budějovice

Účel

činnost 2016

Dotace 2016
(v Kč)
30 000

Svaz tělesně postižených
v ČR z. s. místní organizace
Třeboň

činnost 2016

Dílny sv. Jiljí o. p. s.,Třeboň

činnost 2016

30 000

APLA Jižní Čechy, z. ú.,
Tábor

činnost 2016

5 000

Hospic sv. Jana N.
Neumanna, Prachatice

činnost 2016

15 000

Metha, z.ú., J. Hradec

činnost 2016

20 000

Oblastní charita Třeboň

činnost 2016

150 000

FOKUS Tábor, z.s.

činnost 2016

5 000

Hospicová péče
sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

činnost 2016

50 000

Hospicová péče
sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

akce Týden pro
hospic 2016

8 000

Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, z.s.

akce Canisterapeutický tábor pro
děti se specifickými
potřebami a děti
zdravé

Žadatel

Účel

Dotace 2016
(v Kč)

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Břilice

činnost 2016

15 000

ZO Českého zahrádkářského svazu, Třeboň

činnost 2016

10 000

Český nadační fond
pro vydru

činnost 2016

15 000

Český kynologický svaz
ZKO Třeboň – 223

činnost 2016

5 000

Svaz důchodců ČR, z.s.,
Třeboň

činnost 2016

10 000

Veleobec sdružených
obcí Baráčníků – „Vitoraz“
Třeboň

činnost 2016

40 000

Český kynologický svaz
ZKO Třeboň – 223

akce Výběrová
soutěž na MR

5 000

Český kynologický svaz
ZKO Třeboň – 223

akce MR belgických
ovčáků

5 000

Boxerklub ČR Český
Krumlov

akce Výstava boxerů

5 000

„Spolek jihočeských akvaristů AKVATERA ČB o.s.“

akce Akvatrhy akvarijních ryb, rostl.,
přísl. a ochrana
živočichů

5 000

Bc. Martin Ille, Třeboň

akce Dopravní
výuka a výcvik

15 000

Miroslav Král, Třeboň

akce Májová akce
pro děti, Oslava
MDD, Branná
soutěž

5 000

Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína

akce Mezinárodní
soutěž žáků SOŠ –
obor rybářství

5 000

Dům dětí a mládeže Třeboň

akce Taneční skupina roku a Czech
dance masters

20 000

Český rybářský svaz, z.s.
MO Třeboň

akce Dětské
rybářské závody

10 000

5 000

20 000

V rozpočtu města Třeboně bylo rozpočtováno 664.000 Kč.
Rozděleno 338.000 Kč.
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Přehled dotací poskytnutých žadatelům
v oblasti ostatních zájmových činností za rok 2016

V rozpočtu města Třeboně bylo rozpočtováno 221 000 Kč.
Rozděleno 170 000 Kč.

ročenka 2016

Přehled dotací poskytnutých žadatelům
na akce hodné zřetele za rok 2016
Žadatel

Přehled dotací poskytnutých žadatelům
v oblasti tělovýchovy a sportu za rok 2016
Dotace 2016
(v Kč)

Účel

Občanské sdružení pro podporu
animovaného
filmu, z.s., Praha

ANIFILM 2016, Mezinárodní
festival animovaných filmů
v Třeboni

300 000

Okolo Třeboně

OKOLO TŘEBONĚ 2016, Multižánrový hudební festival

120 000

Spolek Třeboňská nocturna

TŘEBOŇSKÁ NOCTURNA 2016,
Mezinárodní hudební festival

120 000

V rozpočtu města Třeboně bylo rozpočtováno 540 000 Kč.
Rozděleno 540 000 Kč.
Přehled dotací poskytnutých žadatelům
v oblasti kultury a cestovního ruchu za rok 2016
Žadatel

Účel

Dotace 2016
(v Kč)

Pěvecký sbor
Pěslav-Ozvěna

činnost 2016

20 000

Mgr. Šimeček
– Třeboňští pištci

činnost 2016

30 000

Divadelní spolek Kajetán

činnost 2016

50 000

Žadatel

Účel

Dotace 2016
(v Kč)

Asociace TOM-Zálesáci

činnost 2016

43 048

Judo Třeboň

činnost 2016

42 047

SK Boxing Třeboň

činnost 2016

37 442

Jezdecká stáj Třeboň

činnost 2016

18 220

Taekwon-do Třeboň

činnost 2016

182 202

TJ Slovan Břilice

činnost 2016

74 082

Hokej Třeboň

činnost 2016

77 887

TJ Jiskra Třeboň

činnost 2016

965 072

SK Boxing Třeboň

Mezinárodní turnaj
juniorů v boxu

18 000

Pavel Klejna, Praha

Běh kolem Světa

10 000

Jihočeská fotbalová
mládež, České Budějovice

Turnaj KAPŘÍK CUP
2016

10 000

Michaela Průchová, Třeboň

Sportovní
roadshow 2016

10 000

TJ Jiskra Třeboň – oddíl
nohejbalu

Nohejbalový turnaj
dvojic o „Mistra
Světa“ 2016

10 000

Spolek třeboňského
loutkového divadla

činnost 2016

49 000

Spolek přátel Třeboně

činnost 2016

50 000

TJ Jiskra Třeboň – oddíl
stolního tenisu

Turnaje mládeže ve
stolním tenise 2016

15 000

Česká křesť. akademie

činnost 2016

10 000

TJ Jiskra Třeboň – oddíl
tenisu

Prázdninový turnaj
pro děti a mládež
2016

18 000

Spolek přátel Třeboně

Příběh města
Třeboně

15 000

TJ Jiskra Třeboň – oddíl
fotbalu

Fotbalové turnaje
2016

22 000

Česká křesť. akademie

Havel@80
v Třeboni

21 000

TJ Jiskra Třeboň – oddíl
házené

Turnaj o pohár
pětilisté růže 2016

20 000

TRS, z.s, Třeboň

Třeboňský divadelní
festival 2016

50 000

TJ Jiskra Třeboň – oddíl
florbalu

Florbalové turnaje
2016

20 000

E.Gutová–KDN
J. Wericha, Pha

Čochtanova Zlatá
stoka Třeboň 2016

5 000

TJ Jiskra Třeboň – oddíl
jachtingu

Mistrovství ČR
lodní třídy Pirát

12 000

Mgr. Ladislav Horák,
Beroun

Třeboňská
letní setkávání 2016

30 000

Jan Lukavský, Třeboň

40 000

Výstavba a složení
veslařské dráhy
Lago Albano 2016

80 000

Malý
Mordechaj

TJ Jiskra Třeboň – oddíl
veslování

20 000

TJ Jiskra Třeboň – oddíl
ASPV

Sportovní hry TJ
Jiskra Třeboň

5 000

Petr Horák, Třeboň

Večer operních
nadějí

Hokej Třeboň

Výuka bruslení
všech žáků 1. tříd
v Třeboni

40 000

Lázně Aurora, Třeboň

Lázeňská Třeboň

25 000

Lázně Aurora, Třeboň

Otvírání
lázeňské sezony

25 000

Jaroslav Samec, Třeboň

Vánoční turnaj ve
stolním tenise 2016

13 000

Okolo Třeboně

Kultura
v Třeboni 2016

70 000

Spolek Třeboňská
nocturna

reprezentace města
– Cyklojízda Třeboň-Interlaken

10 000

Zimní
abonentní koncerty
ABOKO 2016/2017

Jakub Hulec,
České Budějovice

100 000

V rozpočtu města Třeboně bylo rozpočtováno 775 000 Kč.
Rozděleno 610 000 Kč.

V rozpočtu města Třeboně bylo rozpočtováno na celoroční činnost
1,440.000 Kč, na jednorázové akce a reprezentaci města 440 000 Kč.
Rozděleno na celoroční činnost 1 440 000 Kč,
na jednorázové akce a reprezentaci města 313 000 Kč.
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II.

Městské
společnosti

Lázně Třeboň
Jednatel:
Jednatel:

apartmánového typu. Lázně disponují dalšími 250 lůžky v depandancích v dosahu několika minut pěší chůze od lázeňského komplexu.

PhDr. Milan Kramárik
MUDr. Antonín Doležal
Lázně Aurora s.r.o.
Lázeňská 1001
t 384 750 555 @ rezervace@aurora.cz
Bertiny lázně Třeboň s.r.o.
Tylova 171
t 384 754 111 @ rezervace@berta.cz
www.laznetrebon.cz

DOZORČÍ RADA PRACOVALA V ROCE 2016 V TOMTO SLOŽENÍ:
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. (předseda) | PhDr. Jaroslav Psík, Ladislava Hadravová, Bc. Mgr. Jana Polčáková, Ing. Jana Grammetbauerová (členové)
Lázně Aurora s. r. o. a Bertiny lázně
Třeboň s. r. o. patřily i v roce 2016
do majetku města Třeboň. Obě lázeňská zařízení jsou klienty velmi
vyhledávaná a těší se oblibě především v kontextu České republiky. Důraz staví na kvalitu lázeňské
péče a poskytovaných služeb
s využitím vysoké odborné způsobilosti zaměstnanců a slatiny jako
přírodního léčivého zdroje.
V roce 2016 navázala společnost Lázně Aurora, s. r. o. na příznivý vývoj
zájmu klientů o lázeňské pobyty. Vzhledem k prakticky plně využitým kapacitám se to projevilo hlavně v období mimosezony. Vyšší zájem byl jak
z řad klientů samoplátců, tak zdravotních pojišťoven. Služeb Lázní Aurora
využilo 16 616 klientů z řad samoplátců, kteří v tomto lázeňském domě
strávili celkem 82 156 dnů. Oproti roku 2015 to znamená nárůst o 3,3 %.
Ke svému pobytu si Lázně Aurora vybralo 6 182 klientů pojišťoven,
tedy o 2 % více, než v roce předchozím. O tyto klienty jsme se starali
146 687 dnů.
V roce 2016 Lázně Aurora nerealizovaly rozsáhlé investiční akce, které
by si vyžádaly provozní přestávky. Pracovalo se na vylepšení stávajících
interiérových prvků a na zajištění modernější a efektivnější infrastruktury. Práce na opravě podzemní komunikace, která spojuje provozní
prostory lázní s technickým zázemím, byly realizovány za cca 4,6 mil.
Kč. Došlo také k obměně strojového vybavení pro údržbu venkovních
prostor, především parku s rozlohou 42 ha. Za 2,5 mil. Kč byl zakoupen
komunální stroj Multicar M 27 a za 1,3 mil. Kč malotraktor. Investovalo
se do oprav a výměny vybavení v ubytovacích částech. Byly vyměněny
matrace a rošty v postelích, v budově B a F se obnovy dočkaly koupelny.
Zakázka byla v hodnotě cca 1,4 mil. Kč. Změny proběhly i v nabídce léčebných procedur. Nabídku obohatilo Třeboňské parafango. Základem
je směs parafínu a třeboňské slatiny. V průběhu roku 2016 se připravovala pro sezonu 2017 další novinka - peloidokinezioterapie. Lázně
investovaly též do přístrojového vybavení. Byla pořízena vakuově kompresní terapie Extremiter 2010 za 0,7 mil. Kč a biostimulační laser za 0,1
mil. Kč. V části stravovacího úseku došlo k rozsáhlé změně uspořádání
a designu provozů pro stravování samoplátců. Před vánočními svátky
byla provedena oprava jídelen v hodnotě 2,2 mil. Kč. V průběhu roku
2016 byla modernizována Zimní zahrada a také Bowling bar. V hlavní
kuchyni byly vyměněny některé technologie.
10. října 2016 město Třeboň, jako vlastník lázeňské společnosti,
vyhlásilo urbanisticko-architektonickou soutěž na revitalizaci příjezdových a vstupních částí Lázní Aurora. Předmětem soutěže byla revitalizace venkovního prostranství a vstupních prostor, zvýšení kapacity
parkování, vhodné řešení dopravní průjezdnosti a obslužnosti a navržení nových vstupních prostor a recepce. Odborná porota posuzovala
zaslané návrhy v únoru 2017. V roce 2016 si Lázně Aurora připomněly
desetileté výročí stavby komplexu Wellnesscentra Aqua viva, které slouží nejen lázeňským klientům, ale rovněž veřejnosti. Lázeňský park od
podzimu 2016 skýtá i nové atraktivity pro klienty i zdejší obyvatele.
Ubytovací kapacita Lázní Aurora čítá celkem 564 lůžek ve 289 pokojích, jednolůžkových a dvoulůžkových, k dispozici je též ubytování

Rok 2016 byl pro Bertiny lázně Třeboň rokem úspěšným. Vysoká
byla vytíženost vlastních ubytovacích a stravovacích kapacit. Přispěla
k tomu i skutečnost, že balneoprovozy prošly v roce 2015 rozsáhlou rekonstrukcí, která zvedla atraktivitu lázeňského domu. V roce 2016 využilo služeb Bertiných lázní 6 133 klientů z řad samoplátců, což je více než
v roce 2015, kdy ovšem byla Berta částečně uzavřena. Pro srovnání lze
použít rok 2014, což v důsledku znamená nárůst o 12 %. O klienty samoplátce jsme se starali 31 398 dnů. Co se týká klientů zdravotních pojišťoven, léčbu v Bertiných lázních absolvovalo 3 001 pacientů. Strávili zde
71 963 ošetřovacích dnů. Opět ve srovnání s rokem 2014 je to o 8 % více.
Budoucí rozvoj staršího z třeboňských lázeňských domů nyní vyžaduje další zlepšení parametrů stravovací a ubytovací části. V tomto
smyslu se také v roce 2016 začal připravovat záměr modernizace stávající ubytovací kapacity a vytvoření nové a úpravy stravovacích kapacit a gastronomických provozů. Projekt byl představen v roce 2017.
Město Třeboň jej plně podporuje a je připraveno ho jako majitel i zainvestovat. V průběhu roku 2016 Bertiny lázně rozšířily svou nabídku.
Ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR - Centrem
Algatech - začali klientům nabízet nové procedury využívající v Třeboni
pěstovanou řasu Chlorellu, která je základem celotělové masáže a zábalu Para-Alga (směsi parafinu a Chlorelly). Rovněž investovaly do přístrojového vybavení. Zakoupily nový laser BTL-6000 7W za 0,2 mil. Kč.
Ke konci roku byl doplněn elektromagnetický stimulátor Salus Talent
za 0,6 mil. Kč. Nové vybavení má fitness. Klasické posilovací stroje nahradily přístroje více zaměřené na kondiční a rehabilitační cvičení pro
klienty lázní i veřejnost. Jedná se o nestabilní plošinu IMOOVE, speciální přistroj pro koncentrované spalovaní tuků VacuShape, speciálně
odpružený běžecký pás a eliptický trenažér, vše za 0,6 mil. Kč. Technický
úsek byl vybaven traktorem John Deer za 0,5 mil. Kč a automobilem VW
Caddy za 0,6 mil. Kč, který nahradil letitou dodávku Renault Master. Ve
spolupráci s městem Třeboň, jako investorem, byla provedena výměna
osvětlení v tenisové hale za LED osvětlení v hodnotě 0,2 mil. Kč a také
povrchu za 0,5 mil. Kč. Opravy se dočkal venkovní kurt za 0,3 mil. Kč. Zlepšení teplotních poměrů a kvality vzduchu v interních prostorách lázní se
týkaly investice do vzduchotechniky na stravovacím úseku za 0,5 mil. Kč.
V ubytovací části bylo vyměněno 41 stávajících nevyhovující postelí za
0,3 mil. Kč. V jídelnách jsou nové stoly a v restauračních provozech nové
chladící skříně.
K 1. lednu 2016 byly valorizovány mzdy paušálně dle
kolektivní smlouvy platné
pro rok 2016. Základní měsíční mzda každého zaměstnance byla navýšena o 500
Kč. Následně proběhly úpravy mezd v jednotlivých profesích. Vzhledem k dobrým
hospodářským výsledkům
byla v červnové a v listopadové výplatě proplacena pololetní odměna,
vždy ve výši základní měsíční mzdy. Management lázní se pravidelně se
zaměstnanci schází.
Rok 2016 byl rokem příprav fúze lázeňských společností. Společnost
Lázně Aurora s.r.o. v důsledku vnitrostátní fúze přebírala obchodní jmění zanikající společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. Rozhodným dnem
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vnitrostátní fúze sloučením byl pak 1. leden 2017. Vedení obou lázeňských společností postupně standardizovalo všechny procesy tak, aby
byly obdobné a shodné. Cílem bylo maximálně zvýšit efektivitu řídících
a kontrolních činností, uspořit provozní náklady, zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost společnosti na českém a evropském trhu. V obchodním rejstříku byl zapsán název Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Pro komunikaci byly zachovány obě marketingové značky, jména lázeňských domů.
Lázně poskytují rovněž specializovanou ambulantní léčbu se zaměřením na obory rehabilitační a fyzikální medicíny, revmatologie a interního lékařství. Ambulantní služby jsou poskytovány v závislosti na
kapacitních možnostech a stupni zdravotní naléhavosti.
Lázně Třeboň představily své zázemí také v rámci pořádaných akcí,
které jsou již tradiční součástí kulturní nabídky města – Otevírání lázeňské sezóny (28. května 2016 ) a Lázeňské Třeboně (6. srpna 2016).

Kino Světozor Třeboň
Provozovatel:

Bertiny lázně Třeboň s.r.o.
Tylova 171

Vedoucí kina:

Karel Fical
t 603 412 807

@

kino@kinotrebon.cz

www.kinotrebon.cz

V roce 2016 došlo k nárůstu návštěvnosti v českých kinech, a to především díky českým filmařům, kteří připravili podstatně více filmů, které
oslovily širší diváckou veřejnost, než v letech předchozích. Rok od roku
stoupá návštěvnost českých filmů oproti zahraničním. I Kino Světozor
se snaží držet krok a všechny zajímavé filmy uvádět v premiérách. V roce
2016 se odpromítalo 687 představení, která navštívilo 27 396 diváků.
Za vstupenky se utržilo 3 549 020 Kč. Tyto údaje jsou podloženy statistickými údaji UFD. Za třetí čtvrtletí se Kino Světozor vyhouplo v tržbách na patnácté místo v České republice a na první v Jihočeském kraji
z jednosálových kin. Tento rok se stal přelomový a kino skončilo s kladným hospodářským výsledkem, a to bez veškerých dotací. I přes nárůst
veškeré techniky, a převážně internetu, zůstává kino pro diváka zajímavé. I nadále k rozkvětu kina napomáhá kinokavárna s pokladnou. Loni
navýšila obrat o více jak třicet procent a stále rozšiřuje svůj sortiment.
V letních měsících lákala do kina i předzahrádka kavárny.
Nejnavštěvovanější tituly v roce 2016: Teorie tygra – Kino Světozor
promítalo od 31. března a do konce roku reprízovalo i v mimořádných
představeních celkem 45x. Film shlédlo rekordních 4 042 platících diváků s průměrnou návštěvností na představení 90. Snímek se stal rekordmanem jak v počtu repríz, tak i návštěvnosti pro rok 2016.
Další v pořadí je film Lída Baarová s návštěvností 1 787 a celkovým
počtem repríz 30. Na třetím místě komedie Dušana Kleina Jak básníci
čekají na zázrak. Návštěvnost 1 540 diváků, 24 repríz. Dětským oblíbeným filmem byli Lichožrouti, ovšem nejvíce malých diváků vidělo animovaný film Doba Ledová: Mamutí drcnutí (1 116) a to i ve 3D.
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Technické služby Třeboň, s.r.o.
Rybářská 811/II, 379 01 Třeboň
Jednatel:

Petr Tětek
t 384 722 303
@ ptetek@ts-trebon.cz
(do 1. 7. 2016 Vladimír Janíček)
www.ts-trebon.cz

Technické služby
Třeboň, s. r. o jsou
městskou společností poskytující
služby jak pro
město Třeboň, tak
i pro okolní obce
a veřejnost. Společnost se zabývá
úklidem ulic, svozem odpadů, provozem sběrového
dvora, provozem
skládky odpadů, údržbou veřejné zeleně, veřejného osvětlení, dětských
hřišť a také zajištěním provozu sportovních zařízení. Stará se rovněž
o zimní i letní údržbu a opravy komunikací. Poskytuje servis při kulturních akcích a pečuje o městský mobiliář.
Po přestěhování do nového areálu v Rybářské ulici zůstává nadále
část techniky a skladovacích prostor v Novohradské ulici, byť byla v roce
2016 vybudována další část areálu v Rybářské ulici, a to nová hala na
uložení sezónní techniky v hodnotě cca 4 milionů korun. V prosinci
roku 2015 byl zahájen personální audit společnosti. Tento byl ukončen
v únoru 2016 a jeho výsledky byly zástupcům města a pracovníkům
společnosti prezentovány v dubnu 2016. Na základě zjištění auditu byly
provedeny doporučené personální změny – odchod pracovníka z pozice vedoucího provozovny, a také personální změna na místě správce hřbitova. Byla zrušena pozice odpadového hospodáře, tato činnost
bude řešena outsourcingem. Současně byly zahájeny činnosti směřující
k realizaci dalších doporučení tohoto auditu. Nejzásadnější změnou
je v tomto ohledu změna organizační struktury společnosti Technické
služby Třeboň, s.r.o.
Dne 1. července 2016 byl z funkce jednatele společnosti odvolán Vladimír Janíček. Novým jednatelem společnosti byl jmenován Petr Tětek.
S účinností od 1. září 2016 byla zrušena funkce vedoucího provozovny
č.1. a veškerý provoz byl sloučen pod jediného vedoucího provozu. Na
tento post bylo vyhlášeno výběrové řízení. Zároveň byl zřízen nejnižší
článek vedení, a to pozice mistrů vybraných činností, které byly obsazeny vytipovanými zaměstnanci z řad kmenových pracovníků.
V září 2016 byl na základě usnesení rady města vyhlášen ve společnosti ekonomický audit. Ekonomický audit neodhalil žádné skutečnosti,
které by mohly být považovány za naplnění podstaty trestného činu. Na
odstranění drobných nedostatků zjištěných při tomto auditu se začalo
intenzivně pracovat.
V roce 2016 byla prodloužena mezi městem Třeboň a Technickými
službami Třeboň, s.r.o. smlouva o správě cizího majetku – sportovišť
- do roku 2017. Jako nová součást správy byl městem převeden pod
správu Technických služeb Třeboň, s.r.o. fotbalový stadion v místní
části Břilice. V polovině roku 2016 bylo zahájeno skládkování na 4.
etapě skládky ve Stráži nad Nežárkou. Od 1. ledna 2016 došlo ke zvýšení mezd všech zaměstnanců společnosti na základě nařízení vlády
o zaručené mzdě.
Rok 2016 byl složitý zejména z pohledu stabilizace společnosti. Došlo
ke změně organizační struktury, společně s tímto krokem také k obměně tří pracovníků ze šesti na úseku THP. Tyto změny se pozitivně projevily nejen z pohledu vlastního vedení společnosti, ale i v pracovních
vztazích a klimatu ve společnosti jako celku. V ekonomické oblasti se
v roce 2016 musela společnost vypořádat s nárůstem mzdových nákladů v souvislosti se zvýšením zaručených mezd a s mimořádnými výdaji
spojenými s odchodem zaměstnanců a výplatou jejich odstupného. Na
doporučení auditu bylo také rozhodnuto o vytvoření opravné položky
na nepoužitelné konstrukční díly haly ve výši 1 366 335 Kč. Tímto krokem se společnost dostala do záporného hospodářského výsledku za
rok 2016 ve ztrátě -1 088 296 Kč.

ročenka 2016

Třeboňské lesy a rybníky s.r.o.
U Sv. Víta 246, 379 01Třeboň
Jednatel a ředitel
společnosti:

Daniel Dvořák
t 384 388 420

Jednatel:

Zdeněk Mráz

@

tlr@tbn.cz

www.trebonskelesy.cz
Obchodní společnost
Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. hospodaří
v pronajatých lesích
a dalších nemovitostech města Třeboň na
základě nájemní smlouvy od r. 1994. Jediným
zakladatelem a 100 %
vlastníkem je město
Třeboň. Od r. 1996 již
není součástí nájemní smlouvy žádný z městských rybníků. Předmětem
činnosti je poskytování služeb v lesnictví, pilařská výroba a myslivost.
Společnost byla zřízena především za účelem odborné správy městských lesů a efektivního hospodaření na veškerém pronajatém majetku.
Z tohoto titulu má právo provádět těžební a pěstební práce, údržbu,
opravy a technické zhodnocování pronajatého majetku. Ve Spolském
mlýně je pilařský provoz, kde se právě z pronajatých lesů zpracovává
zejména dřevní hmota se sníženou kvalitou.
Město vlastní 855,49 ha lesa, z toho 794,89 ha připadá na porostní
půdu a 60,60 ha na bezlesí a jiné pozemky. Majetek leží v 9 katastrálních
územích. Z hlediska administrativně správní příslušnosti leží v působnosti Jihočeského kraje – Krajský úřad České Budějovice a obce s rozšířenou působností (ORP) – města Třeboně. Malá část majetku je v ORP
Trhové Sviny (k.ú. Jílovice) a ORP České Budějovice (k.ú. Slavošovice
a Spolí). Celý obhospodařovaný lesní majetek se nachází v lesní oblasti
(LO) 15 – Jihočeské pánve, podoblast 15b – Třeboňská pánev.
Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:
• les hospodářský
642,95 ha porostní půdy
• les ochranný (rašeliny)
20,46 ha
• les zvláštního určení (příměstské + NPR) 131,48 ha
Rok 2016 byl již od 1. čtvrtletí ovlivněn zpracováním nahodilé těžby
způsobené usycháním, a to zejména přestárlých borových porostů. Tento faktor ovlivnil hospodaření celého roku. Přebytek surového dřeva na
trhu způsobil pokles cen jednotlivých sortimentů. Samotné provedení
prací proběhlo bez problémů, horší situace již byla v obchodu se dřevem, kde se výrazně projevují důsledky kůrovcové kalamity, zejména
na severní Moravě.
Společnost uhradila v roce 2016 městu Třeboň nájemné v celkové
výši 550 tis. Kč. Z vlastních prostředků investovala celkem 1 420 tis. Kč do
pěstební činnosti a 704 tis. Kč do oprav a údržby pronajatého majetku.
Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. jsou dlouhodobě ve velmi dobré finanční situaci, mimo jiné i díky obchodním aktivitám prováděným nad
rámec hospodaření s městským majetkem.

Městská Vodohospodářská s.r.o.
Palackého nám. 46, Třeboň, 379 01
Jednatel a ředitel
společnosti:

Miroslav Kajan
t 725 891 956

Jednatel:

Zdeněk Mráz

Hlášení havárií:

800 120 112

@

info@mv-trebon.cz

www.mv-trebon.cz

Společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. byla založena v roce 2011. Zakladatelem společnosti a jejím 100%
vlastníkem je město Třeboň.
Prvotní náplní společnosti
bylo provozování městské
čistírny odpadních vod.
Čistírna každoročně vyčistí
kolem jednoho miliónu metru krychlových odpadních vod z Třeboně
a Břilic. Díky špičkové technologii a zodpovědné obsluze je kvalita vyčištěné vody v některých parametrech lepší než v rybníku Rožmberk,
kam voda odtéká.
Od 1. ledna 2017 převzala společnost provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Třeboň na území Třeboně a místních částí Branné,
Břilic, Holiček, Nové Hlíny, Staré Hlíny a Přeseky.
Jedním ze zásadních úkolů společnosti bylo uzavření téměř 2 300
nových smluv s odběrateli na dodávku pitné vody a odvádění vod odpadních dle aktuální legislativy (Zákon č. 275/2013 Sb.). Díky pracovnímu nasazení zaměstnanců společnosti a hlavně pozitivnímu a konstruktivnímu přístupu naprosté většiny odběratelů se, až na pár zbylých
případů, které se postupně dopracovávají, povedlo tento úkol splnit.
Dalším úkolem v roce 2016 bylo stanovení cen vodného a stočného pro
další rok – 2017. Město Třeboň schválilo kalkulaci ceny předložené společností Městská Vodohospodářská s.r.o., která se v porovnání s rokem
předchozím nezvyšuje, ale je naopak nižší. V rámci zkvalitnění služeb
pro odběratele zřídila společnost v budově městského úřadu klientské
centrum. Zde mohou zákazníci získat bližší informace o provozování
vodovodů a kanalizací, aktualizovat smlouvy, provádět platby atd.
V rámci Světového dne vody 2016 – Voda a práce – uspořádala Městská Vodohospodářská s.r.o. spolu s odborem životního prostředí Městského úřadu v Třeboni pro studenty devátých tříd třeboňských základních
škol a pro studenty kvarty místního gymnázia kvíz o vodě s následnou
prezentací studentů k tématu dne vody. Smyslem akce je zvýšit u studentů informovanost o důležitosti vody a činnostech souvisejících s její
úpravou, distribucí, čištěním v celosvětovém i v regionálním měřítku.

Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o.
Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň (adresa společnosti)
Domanín 285, 379 01 Domanín (adresa provozovny)
Jednatel:

Ing. Josef Pindroch

Nájemce:

Jiří Neubauer
t 384 722 586, 602 444 708
@ info@autocamp-trebon.cz
www.autocamp-trebon.cz

Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. je společností města od roku 1994. Areál
o rozloze 26 500 m2 na břehu Opatovického rybníka, poblíž Schwarzenberské hrobky, je stále vyhledávanějším místem pro relaxaci. Mnoho
návštěvníků se na místo pravidelně vrací. Areál zahrnuje restauraci se
sociálním zařízením, bungalovy, 32 chatek, umývárnu, sklad kol a technické zázemí.
V roce 2016 byly realizovány stavební úpravy v rámci údržby a celkové modernizace areálu. Po kompletní rekonstrukci hygienického zázemí
(umývárny a WC) včetně kanalizačních přípojek, výměny střešních krytiny
na všech provozních budovách, byly instalovány nové hrací prvky a zařízení na dětském hřišti, byl proveden nový povrch páteřní komunikace a revize venkovních rozvodů elektroinstalace. Do další sezóny byla přichystána
například výměna střešních krytin na čtyřech ubytovacích chatkách.
Na přelomu roku byl na základě výběrového řízení stanoven nájemce areálu, který v rámci nájemní smlouvy zajišťuje běžnou údržbu.
Veškeré investice a opravy jsou prováděny s cílem provozovat areál,
který bude zajišťovat bezpečnost a pohodlí klientů. V nastávajícím období budou dokončeny výměny střešních krytin na zbývajících ubytovacích chatkách, budou dokončeny opravy komunikací a další investice
a opravy, které jsou nezbytně nutné pro provoz areálu.
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III.

Příspěvková
organizace města
a Muzeum Třeboň,
rodinné centrum

Městská knihovna Třeboň
Chelčického 2, 379 01 Třeboň
Ředitelka:

Vlasta Petrová
t 389 822 415 @ info@knih-tb.cz
www.knihovnatrebon.cz

Městská knihovna Třeboň je příspěvkovou organizací města Třeboně,
poskytuje knihovnické a informační služby, přístup k internetu, reprografické služby, pořádá kulturní a vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Své
pobočky má v Branné, Břilicích a Staré Hlíně. Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 14 neprofesionálních knihoven na Třeboňsku a plní funkci konzultačního střediska Virtuální univerzity třetího věku.
V roce 2016 knihovnu navštívilo 55 809 návštěvníků, registrovaných
čtenářů měla knihovna 163, dětí do 15 let bylo 498. Půjčilo se 71 339
knih a časopisů, do malých knihoven putovalo 64 souborů knih s 3 608
svazky. Čtenáři si mohli vybírat z 44 227 titulů knih a z 81 titulů docházejících periodik. Nakoupeno bylo 2 412 nových knih.
Knihovna pro své
návštěvníky připravila
celou řadu akcí. Ohlas
měla přednáška Jarmily
Mandžukové Biologické
hodiny – tajemství zdraví či přednáška Báječná
astrologie Anny Ambrozové. V knihovně bylo
možné se setkat s Evou
Tvrdou, autorkou z Hlučínska, Ivanou Šimánkovou, která je autorkou knihy Jižní Čechy a já. Ze
své knihy četla Lenka Vlková a v rámci Dne poezie svou poezii představili Markéta Hejná a Michael Lorenc. Velký ohlas měly výtvarné dílny, kterých se v průběhu roku konalo několik. Ve spolupráci s Hospicovou péčí
sv. Kleofáše v knihovně proběhlo zábavné odpoledne pro děti Pampeliškový pětiboj, společně jsme vyhlásili vítěze soutěže Potkala nás těžká
nemoc a přivítali Bělu Třebínovou, která získala stříbrnou a bronzovou
medaili v plavání na paralympiádě v Riu. Výstavy Karel IV., Rožmberkové, fotografie Michala Pecha, práce studentů OA, SOU a SOŠ Třeboň,
oboru modelářství a návrhářství oděvů, vítězné práce soutěže Potkala
nás těžká nemoc – i to bylo v knihovně k vidění. Své výtvarné práce
v knihovně prezentovaly školní družiny třeboňských základních škol.
Děti mateřských i základních škol knihovnu pravidelně navštěvovaly na
předčítání a povídaní o knížkách a knihovně a se svou školní družinou
si chodily půjčovat knížky jako noví čtenáři. Svou průkazku do knihovny obdržely všechny děti prvních tříd, které se předčítání v knihovně
zúčastňovaly. V loňském roce dětem kartičky do knihovny předával místostarosta města Ing. Josef Pindroch. Noc s Andersenem byla inspirovaná
pohádkou Malá mořská víla Hanse Christiana Andersena. V lednu byla
v prostorách knihovny otevřena sociálně terapeutická dílna Motýl Oblastní charity Třeboň. Účastníci Virtuální univerzity třetího věku, jejímž je
knihovna konzultačním střediskem, měli na programu semestrální kurzy
Genealogie a Dějiny oděvní kultury III. Na podzim 2016 knihovna spustila
novou podobu www stránek na www.knihovnatrebon.cz. Knihovna se
zapojovala do celostátních knihovnických projektů Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, Benchmarking knihoven, Celé Česko čte dětem,
Knížka pro prvňáčka.

Muzeum a galerie Třeboň
Masarykovo nám č. 1, 379 01 Třeboň
Kontakt:

PhDr. Jiřina Psíková
t 724 244 648
@ jirinapsikova@seznam.cz
www.muzeum-trebon.cz

Muzeum a galerii Třeboň provozuje Spolek přátel Třeboně od roku 2008.
Sídlí v budově staré radnice z 16. století. Muzeum využívá bezplatného

pronájmu prostor městem, které hradí rovněž energie. Provoz muzea je
možný díky grantům z Jihočeského kraje a města Třeboň.
V roce 2016 muzeum
zahájilo sezónu 1. května velkou výstavou Jan
Kojan – malíř a sochař,
uspořádanou k 130. výročí
umělcova narození. Vystaveny byly obrazy jednak
ze sbírek Alšovy jihočeské
galerie, ale také ze soukromých sbírek. Ve fotografii byla představena také sochařská díla Jana
Kojana. Spolek vydal k výstavě rovněž katalog. V červenci a srpnu byla
v muzeu výstava Historie mlýnů na Třeboňsku. Byly tu vystaveny fotografie současného stavu mlýnů od Antonína Hosnedla s doprovodnými texty o historii všech mlýnů od Zdeny Kociánové. Jednalo se o 15
mlýnů na Zlaté stoce, Nežárce, Lužnici a Nové řece. V září byla v muzeu výstava Sny a koláže – Miroslav Hule. Slavnostní vernisáže, konané
u příležitosti 70. narozenin tohoto spisovatele a básníka, se zúčastnila
také Zdena Fantlová, Michal Skalík a dále na padesát hostů. Závěr roku
byl v muzeu tradičně věnován vánoční výstavě betlémů se soutěží dětí
a seniorů o nejhezčí vánoční stromeček. Vítězem se stala ZŠ Sokolská.
Vystaven byl keramický betlém s 50 figurami, zapůjčený zdejší farností.
V muzeu byla instalována nová expozice Příběh města Třeboně v osmi
stoletích. Spolek přátel Třeboně tak umožňuje návštěvníkům seznámit
se s minulostí místa, kde žijí nebo kam přijedou na návštěvu, v ucelené
podobě formou textů, obrazového materiálu i trojrozměrných předmětů od pravěku až do současnosti. Expozice je uspořádána tak, aby se
návštěvníci seznámili s historií města a životem jejích obyvatel. Najdou
tu nejen příběhy o stavebním vývoji, církevních dějinách, řemeslech,
školství, kulturních tradicích, rozvoji rybníkářství, ale i sportu. Expozice
je doplněna zápůjčkami trojrozměrných předmětů z Jihočeského muzea, Muzea Jindřichohradecka a Národního památkového ústavu.

Rodinné centrum Kapřík
Palackého náměstí č.p. 106, budova MěÚ Třeboň, levé křídlo
Koordinátorka:

Mgr. Radka Lacinová
t 727 945 264 @ rckaprik@gmail.com
www.mesto-trebon.cz/kaprik

Rodinné centrum Kapřík bylo
založeno 30. května 2014 městem Třeboň. Od 25. září 2014
je členem Sítě mateřských
center v ČR. Provoz centra je
v prostorách Městského úřadu
Třeboň, nám. Palackého. Kapřík nabízí prostředí vzájemné
důvěry. Rodiče s malými dětmi
se zde mohou scházet, navázat
společenské a přátelské vztahy. Dětem umožňuje setkávat se se svými
vrstevníky, překonávat ostych v kolektivu a posílit vlastní sebevědomí.
V centru je pro rodiče a děti připraven pravidelný program - veřejná herna a výtvarná dílna Hrátky s barvičkami. Pro nastávající maminky těhotenské cvičení a cyklus předporodních přednášek. Kapřík nezapomíná
ani na miminka v podobě psychomotorického cvičení spojené s říkadly
a zpěvem. Cvičení s miminky, těhotenské cvičení a cyklus předporodních přednášek se konal v rámci projektu Rozvíjej se miminko, který byl
podpořen z dotačního programu Podpora rodinné politiky pro rok 2016
Jihočeským krajem. Ve spolupráci se Sítí mateřských center ČR se Kapřík
aktivně zapojil do projektu Euroklíč v Jihočeském kraji. Rodičům dětí do
tří let věku je euroklíč zdarma distribuován. V uplynulém roce proběhly
v Kapříkovi výtvarné velikonoční, vánoční dílny. Z dalších akcí lze zmínit
kurz první pomoci, tematické fotografování. Dospělým byla umožněna
výuka anglického jazyka, dětem logopedická poradna. Kapřík i nadále
podporuje rodiny a matky na mateřské dovolené, aby si období raného
mateřství mohly plnohodnotně prožít.
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IV.
Školy

Mateřská škola Sluníčko
Svobody 1018, 379 01 Třeboň
Ředitelka:

Bc. Zdeňka Feriančíková
t 384 701 611-12 @ ms.slunicko@mybox.cz

Odloučené
pracoviště:

Kopeček, Vodárenská 84
t 384 723 540
www.msslunicko.org
Počet žáků: 140 + 44
Počet pedagogů: 11 + 3
Počet provozních zaměstnanců: 7 + 2
Zřizovatel: město Třeboň

Mateřská škola Sluníčko je fakultní školou
Pedagogické fakulty
Jihočeské
univerzity
v Českých Budějovicích, je zapojena v ekologickém
programu
„Mrkvička“ a v integračním vzdělávacím programu „Medvídek Nivea“ pod záštitou PhDr.
Evy Opravilové. Mezi naše nadstandardní aktivity patří výuka angličtiny,
flétny, sborový zpěv, keramika, cvičení na rehabilitačních míčích a logopedická poradna.
Na odloučeném pracovišti Kopeček byla umístěna houpačka „orlí hnízdo“ tak, aby zapadla do rázu přírodní zahrady. Na hlavní budově byla
vybudována nová plynová kotelna. I nadále naše škola spolupracuje s řadou vzdělávacích zařízení a zajišťuje praxe studentů. Další dvě pedagožky jsou nově proškoleny v programu „MAXÍK“ – stimulační program pro
předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou. Vzdělávání probíhá
i v dalších oblastech, např. v environmentální výchově, hudební výchově
a nově v oblasti společného vzdělávání – inkluze. V rámci aktivit speciální
třídy i nadále probíhá v MŠ canisterapie, jak pro děti ze speciální třídy, tak
pro děti s ADHD či výchovnými problémy v běžných třídách.
Den dětí proběhl ve sportovním duchu na Tyršově stadiónu, kde si
děti vyzkoušely mnoho sportovních aktivit včetně startování, měření
času a štafetového běhu. Naší školu navštívil dobrovolný záchranář se
svým psem. Děti tak viděly záchranářského psa v akci. Ve spolupráci
s Radou rodičů a rodičovskou veřejností ve škole proběhl 2. adventní
jarmark s výnosem 17 500 Kč. Z výtěžku byla zakoupena čistička vzduchu. V této souvislosti proběhlo také 4. stavění vánočního stromu na
školní zahradě. Na Pedagogickém dni PF JU v Českých Budějovicích
prezentovala naše pedagožka práci s dětmi na Magic boxu – interaktivní tabule pro MŠ. Ve škole již šestým rokem proběhlo oční vyšetření
dětí firmou Prima vizus, díky kterému se včas podařilo odhalit oční vady
dětí. Aktivně pokračujeme v akci sbírání víček pro handicapované děti.

Školní vzdělávací program Náš dětský svět respektuje současné požadavky na předškolní vzdělávání. Je založen na péči o celkovou spokojenost dítěte, na individuálním přístupu k jeho všestrannému rozvoji,
na prožitkovém učení. Samozřejmostí je poskytování citového zázemí,
slušné chování, uctívání českých tradic a postupná příprava dětí pro život a nástup školní docházky. Tradicí se staly kroužky hudební, výtvarný
a pohybový. Velmi oblíbené je seznamování s angličtinou, klub maminek. Děti velmi dobře spolupracují v Logohrátkách - řízení správného
fyziologického rozvoje řeči.
Kromě pohybového vyžití a rekreačních činností nám neustále upravená zahrada umožnila i uspořádání jubilejních 10. sportovních her
mateřské školy, kde si děti ověřily své pohybové dovednosti, pochopily význam slov fair play, radovaly se z úspěchů. Zapojili jsme se do
celostátního projektu Děti na startu, což nám přineslo především další
kvalifikovanou osobu – trenérku, která společně s učitelkami prováděla
pestré pohybové aktivity. Ověřili jsme si, že s dětmi cvičíme správně,
za což jsme byli pochváleni. Projekt Z pohádky do pohádky uskutečněný ke Dni dětí přinesl mnoho příležitostí k soutěžení, k projevům
pocitů sounáležitosti a radosti. Poznávali jsme práci záchranného systému. Den s hasiči umožnil dětem pracovat dle výukových programů
v PC, plnit různé úkoly s požární tematikou. Děti (dokonce i dívky) velmi
zajímala ukázka techniky potřebné k záchraně lidí a zdolávání požárů.
Velkým přínosem pro děti i paní učitelky je již po několikáté praktickými ukázkami a nesmírně poutavým výkladem proložený Den 1. pomoci
s MUDr. Karlou Filípkovou.
Za rok 2016 jsme již potřetí v řadě získali certifikát PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST. Galerie u chodníku se stává tradicí, v knize návštěv si čteme
velmi pěkná slova díků z řad rodičovské i ostatní veřejnosti. Každoročně
připravujeme s dětmi drobné dárky pro spoluobčany z Domova seniorů
Třeboň. Děti z hudebního kroužku rády rozdávaly radost při vánočních
posezeních starších spoluobčanů, rodičů i prarodičů, při oslavách MDŽ
a Dne matek. Snaha dětí byla oceněna drobnými dárky, často vlastnoručně vyrobenými. Stavění májky na místním náměstí jsme obohatili
kulturním programem našich malých zpěváčků.
Divadelník a hudebník Karel Daňhel nás všechny potěšil svým návratem k dětem a kvalitním programem Jak se hraje na kapelu (již rodiče
našich dětí tento program prožili před léty).
V závěru školního roku dostaly děti od učitelek překvapení – samy
jim zahrály pohádku Kozlíček Nebojsa. Jízda vláčkem Třeboňáčkem je
příjemným zpestřením při poznávání krás Třeboně a okolí. Spolupráce
se ZOO Dvorec nás formou výletu i návštěvy přímo v MŠ obohacuje
neskutečně poutavým výkladem o životě zvířat, zprostředkovává nám
přímé kontakty se zajímavými živočichy. Webové stránky v nové podobě podle interní statistiky kvalitně plní svoji funkci. Kromě aktuálních informací lákají i fotogalerií - byly velmi kladně hodnoceny Českou školní
inspekcí. Fotografie z akcí zveřejňujeme i v okresním tisku.
Část zahrady v MŠ Břilice je nově oplocena, školní kuchyně byla doladěna novým bojlerem, elektrickým sporákem a konvektomatem pro
zdravé moderní vaření. Proběhlo spousta drobných oprav na majetku
a zařízení obou MŠ – osvětlení, pianina, výmalby, elektro, zahradní prvky. V MŠ Jeronýmova se děti těší z dalšího herního prvku – pirátské lodi.
Vážíme si pěkného postoje veřejnosti a rodičů.

3. mateřská škola Třeboň
Jeronýmova 183, 379 01 Třeboň
Ředitelka:

Helena Kvíderová
t 384 722 409, 606 792 873

Odloučené
pracoviště:

MŠ Břilice 192
t 384 722 956
www.3mstrebon.cz
Počet žáků: 130 + 56
Počet pedagogů: 14
Počet provozních zaměstnanců: 10
Zřizovatel: město Třeboň
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Základní škola Na Sadech
Na Sadech 375/II, 379 35 Třeboň
Ředitelka:

Bc. Mgr. Jana Polčáková
t 384 723 872 @ jpolcakova@zstrebon.cz
Školní jídelna
Dana Haisová
t 384 722 518

@

skolnijidelna@zstrebon.cz

www.zstrebon.cz
Počet žáků: 430
Počet žáků: 430
Počet tříd: 19
Počet pedag. pracovníků: 27 učitelů, 5 vychovatelek
Počet provozních zaměstnanců: 7
Zaměstnanci jídelny: 16 zaměstnanců
Zřizovatel: město Třeboň
Kabinety a sbírky jsou postupně vybavovány novými pomůckami podle
nabídky a finančních možností školy. Postupně jsou do tříd zaváděny
počítače a interaktivní tabule.
Byla provedena úprava interiéru v přízemí staré budovy školy. Realizoval se projekt nové učebny biologické laboratoře. Zcela nově byla
vybudována varna ve školní jídelně. Tato nová část školní jídelny si vyžádala mnohamilionovou investici našeho zřizovatele, tj. města Třeboně.
Realizovala se první část rekonstrukce.
Ve výuce jsme se více zaměřili na tři oblasti: zapojili jsme se do činnostního učení finanční gramotnosti. Na prvním i druhém stupni se
uskutečnily dva Dny finanční gramotnosti. Žáci si opečovávali své „rodiny“. Žáci prvních tříd se naučili bruslit pod vedením odborníků z oddílu
bruslení. Žáci druhých a třetích tříd se učili plavat v Lázních Aurora, kde
výsledkem bylo plavecké vysvědčení od plavčíků. Čtvrťáci se účastnili
dopravního kurzu pod vedením pana Illeho. Po závěrečném přezkoušení dostaly děti průkaz cyklisty. Žáci pátých tříd pracovali v terénní
stanici Hajnice. Žáci šestých tříd absolvovali cyklistický kurz, v sedmých
třídách se konal lyžařský kurz. Žáci lyžovali v Krkonoších, v Janských
Lázních. Deváťáci ukončili své působení ve škole vodáckým kurzem.
Žákům osmých a devátých tříd byl nabídnut výchovně – vzdělávací
zájezd do Lidic, Terezína a Hřenska. Další je výuka v environmentální
oblasti, kde jsme se zaměřili na spolupráci s Městskou Vodohospodářskou společností města Třeboně, organizovali jsme projekt Světový den
vody. Žáci připravovali prezentace o vodě, jejím využití, její ochraně. Do
projektu se zapojila i ZŠ Sokolská a gymnázium. Ukončili jsme projekt
Českého nadačního fondu pro vydru Stromy, skřeti, křováci. S nadací
jsme spolupracovali i při dalších aktivitách pro děti. Ochrana životního
prostředí, ochrana zvířat, rostlin a celková znalost CHKO Třeboň je jednou z našich priorit. V rámci Zdravého města Třeboň jsme se zapojili do
Třeboně poetické - žáci psali a dokreslovali příběh s místní tématikou.
Zároveň se uskutečnily besedy o bezpečnosti a ochraně zdraví člověka. V rámci projektu Jihočeská ratolest naše škola obsadila s projektem
třídy 8. A pěkné čtvrté místo v kraji. Zapojili jsme se do celonárodního
projektu Fandíme zdraví. Zde byli zapojeni žáci, pedagogové i zaměstnanci školní jídelny. Spolupráce s předními odborníky byla přínosná.
Ve školní jídelně jsme uskutečnili ochutnávku známých – neznámých
jídel. Ukončením této akce byla přednáška pro širokou třeboňskou veřejnost o zdravém způsobu života. Přenášel Ing. Petr Havlíček. Tělesnou
zdatnost jsme upevňovali zapojením se do Hejtmanova poháru. Naše
škola obsadila první místo nejen v Jihočeském kraji, ale dokonce získala
nejvíce bodů ze všech zúčastněných škol v ČR. Bojovali jsme v OVOV
(odznak všestrannosti olympijských vítězů) – okresní kolo se uskutečnilo v Jindřichově Hradci. Jednotlivci i celý tým se kvalifikovali do finále
Jihočeského kraje do Českých Budějovic. Krajské finále soutěže OVOV
se konalo v Českých Budějovicích. Celkově naše škola obsadila 12. místo. Z jednotlivců si vedl nejlépe Jakub Matuška, který skončil na 2. místě a reprezentoval naši školu v celostátním finále v Brně. V květnu se
konal sportovní den školy. Děti si zasportovaly na deseti stanovištích
a zároveň přispěly na Konto Bariéry pro postižené děti. Zabývali jsme se
i dalšími oblastmi. Stranou nezůstala ani estetická výchova. Kromě specializací a kroužků pro žáky, nabízíme i kurzy pro dospělé, pro rodiče našich žáků. Kurzy jsou zaměřeny na další estetické činnosti – drátkování,
paličkování, práce s hlínou, malba apod. Z nepovinných předmětů byla
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otevřena náboženská výuka. Ve škole pracovalo 11 kroužků (jazykové,
estetické, tělovýchovné).
Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pro rodiče jsme uspořádali vánoční besídku, v červnu Zahradní slavnost. Spolupracujeme s mateřskými školami ve městě.
Pro budoucí prvňáčky pořádáme tzv. Hravé školičky, zábavné odpoledne ve škole, divadelní představení a další. Spolupracujeme s řadou škol
v České republice, ale také v zahraničí (Slovensko, Litva). Uskutečnilo se
přátelské setkání s německým městem a se školou ve Freyungu. Přes
letní prázdniny jsme otevřeli třetí ročník Příměstského tábora 2016. Tato
akce se setkala s kladným ohlasem široké veřejnosti.
V rámci udržitelnosti projektu „Kreativní a kompetentní učitel“ jsme
navštívili sýpku v Horní Stropnici. Zde si mohli učitelé vyzkoušet pečení
chleba a podívat se do muzea, kde byla interaktivní formou znázorněna
činnost sýpky. Další aktivitou byl kurz ICT, seminář s Mgr. M. Hubatkou.
V říjnu jsme podali projekt s pracovním názvem Šablony 2. Projekt nám
byl schválen. Podali jsme projekt na novou jazykovou učebnu.
Nedílnou součástí školy je školní jídelna. Školní jídelna uvařila v roce
2016 celkem 181 595 porcí (včetně závodního stravování). Pro žáky vaříme tři jídla, pro závodní stravování vaříme tři jídla a jednu minutku.
Zajišťujeme stravování žáků a dětí v MŠ a ZŠ Lužnice, jídla též podle přání strávníků rozvážíme. Školní jídelna se zapojila do projektu Fandíme
zdraví, kuchařky se vzdělávají ve využití nových technologií ve vaření
a samozřejmě se seznamují i s novými recepty. Ve školní jídelně byla
uspořádána ochutnávka jídel a přednáška pro širokou veřejnost „Zdravá
strava“.

Základní škola Sokolská 296
Sokolská 296, 379 01 Třeboň
Ředitel:

Mgr. Ivan Rokos
t 384 724 630 @ irokos@1zstrebon.cz

Odloučené
pracoviště:

Břilice 192
Mgr. Jaroslav Bartl
t 384 722 369
www.1zstrebon.cz
Počet žáků: 472 (z toho Břilice 41)
Počet tříd: 21 (z toho Břilice 2)
Počet prvňáků pro rok 2016–2017: 59 (z toho Břilice 9)
Počet oddělení školní družiny: 5 (z toho Břilice 1)
Zřizovatel: město Třeboň

Škola pracuje podle vzdělávacího programu Let za poznáním. Vyučuje cizí jazyky – angličtinu (od 1. ročníku), němčinu (2. cizí jazyk od 7.
ročníku). Škola disponuje výborným vybavením (PC, tablety, výukové
programy, audiovizuální technika – v každé třídě je interaktivní systém
umožňující ovládání a editaci aplikací a dokumentů, moderní nábytek,
vyučovací pomůcky, jazyková, počítačové učebny, odborná učebna

ročenka 2016

úspěšné zařazení do společnosti. Naši žáci úspěšně pokračují ve studiu
na odborných učilištích a praktických školách, řada z nich se vyučí s velmi dobrými výsledky. Úzce spolupracujeme se ŠPZ v regionu a jinými
odborníky. Nedílnou součástí vzdělávání jsou předměty informatika
a výchova ke zdraví, cizí jazyk zastupuje angličtina. Využíváme veškeré dostupné moderní technologie, nepřeberné množství podpůrných
a didaktických pomůcek, interaktivní tabule, notebooky, cvičné dílny,
školní pozemek i tělocvičnu.

CH – F, 2 tělocvičny, školní dílna a zahrada, kuchyňka…). Mezi volitelné
předměty patří tělesná výchova, regionální výchova, základy administrativy a finanční gramotnosti. Nabízí také nepovinný předmět náboženství. Při ZŠ Sokolská pracuje řada zájmových kroužků - sborový zpěv,
atletický, dramatický, sportovní, hravá matematika, dyslektický, dovedné ruce, vaření, angličtina, psaní všemi deseti. Také v roce 2016 škola
organizovala lyžařský, snowboardový, bruslařský, plavecký a dopravní
kurzy. Spolupracujeme s partnerskou školou v Gfohlu (Rakousko), pořádáme Den cizích jazyků, Den finanční gramotnosti, Den bezpečnosti
a ochrany zdraví, školní akademii, vánoční dílny, karneval, sportovní
den, čarodějnice, školičky pro budoucí prvňáky, pobyt na terénní stanici
CHKO Hajnice, Běh zámeckým parkem, Běh o Sluneční pohár, Třeboňskou atletickou ligu, školní kola soutěží a vydáváme školní časopis Kecálek. Škola je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.

Základní škola praktická
Jiráskova 3, 379 01 Třeboň
Ředitel:

Odloučené
pracoviště:

Mgr. Karel Kanděra
t 725 867 244, 384 724 767
@ zsptrebon@seznam.cz

V roce 2016 se naši žáci účastnili přespolního běhu v Jindřichově Hradci
a několika kol atletického čtyřboje. V zimě chodili bruslit a sáňkovat, nechyběla velikonoční pomlázka, plavecký výcvik, exkurze u hasičů apod.
Kromě toho jsme absolvovali nespočet přírodovědných a vlastivědných
vycházek, cyklovýletů, navštívili Anifilm a v červnu se vydali opět na
školní výlet. Po letních prázdninách jsme sbírali houby, listy, navštívili
výlovy rybníků, absolvovali sportovní den i tradiční turnaj ve vybíjené
smíšených družstev, adventní výstavu, soutěžili o nekrásnější vánoční
stromeček v třeboňském muzeu a samozřejmě jsme nezapomněli na
každoroční Mikulášskou nadílku a tradiční vánoční besídku.

Základní umělecká škola Třeboň
Hradební 24, 379 01 Třeboň
Ředitel:

MgA. Matouš Řeřicha
t 384 722 326, 384 722 323
@ info@zustrebon.cz

Odloučené
pracoviště:

Třeboň – Masarykovo náměstí 1
Lomnice nad Lužnicí – Nám 5. května 130
Suchdol nad Lužnicí – 28 října 329 (v budově ZŠ)
České Velenice – tř. Čsl. Legií 325 (budova ZŠ)

Rapšach 193, 378 07
t 384 786 123
www.zsptrebon.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj

Základní škola praktická patří mezi školy, které poskytují výchovu
a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je i jedna třída desetileté základní školy speciální pro žáky se
středně těžkým až těžkým, popř. hlubokým mentálním postižením, kde
je výuka střídána momenty odpočinku a hry a učební plán stanovený
každému žákovi na míru. Naši žáci mají v odůvodněných případech
rovněž umožněno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
přiděleného asistenta pedagoga nebo stanovenu individuální docházku do školy. Z dlouholetých zkušeností můžeme směle říci, že dětem
zařazení do vzdělávacího programu odpovídajícímu jejich možnostem
jedině prospívá, a to nejen po psychické stránce. Pozitivní výsledky bývají viditelné již po pár dnech. Děti do školy chodí rády, zažívají úspěch,
nejsou přetěžovány, jsou klidnější a spokojenější.
Pracoviště v Třeboni má výhodnou polohu v blízkosti autobusového
nádraží a je spádovou školou úplnou s 1. až 9. (10. ZŠS) ročníkem. Při
škole úspěšně funguje školní družina, do níž mají přístup i žáci s nejtěžším postižením, vychovatelce pomáhá v případě potřeby asistentka.
Škola má rovněž jedno odloučené pracoviště v nedalekém Rapšachu.
Jak už název školy napovídá, snažíme se především co nejúžeji propojit teoretické znalosti s praktickým životem, vypěstovat v žácích smysl
pro práva, povinnosti i pořádek, vštípit jim základní předpoklady pro

www.zustrebon.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita školy: 491
Hudební škola v Třeboni byla
založena v roce 1949. Dnes
škola poskytuje vzdělání ve
třech oborech a odborně
připravuje žáky pro studium
na konzervatořích, středních,
vyšších a vysokých školách
s uměleckým zaměřením. Popřípadě pro studium na vysokých školách pedagogického
zaměření. Na poli uměleckého vzdělávání má škola pevné místo mezi
základními uměleckými školami v Jihočeském kraji. Základní umělecká
škola organizuje studium určené převážně pro žáky základních a středních škol, v menším rozsahu je organizováno též pro děti mateřských
škol a pro dospělé.
ZUŠ Třeboň se v dobré spolupráci s městem Třeboň a dalšími partner-
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skými městy podílí na kulturním dění v Třeboňském regionu. V uplynulém roce škola pořádala nebo spolupořádala mnoho zajímavých akcí.
Např. organizovala okresní a krajské kolo ve hře na akordeon, krajskou
přehlídku čtyřruční hry na klavír, školní i veřejná hudební vystoupení
a výstavy ve spolupráci s vedením města, odborem kultury a cestovního ruchu, či připravila expozici výtvarného oboru v zámecké galerii. Každoroční velké ročníkové představení tanečního oboru se konalo v Divadle J.K.Tyla. Pódium mladých zpestřilo festival Třeboňská nocturna.
Opět se konala Třeboňská letní setkávání (mistrovská hudební škola).
Žáci hudebního oboru vystoupili v rámci Jihočeského festivalu zdraví
Třeboň na Masarykově náměstí. Hudebníci a výtvarníci se představili
při akci Jabkobraní 2016. Žáci hudebního oboru se zúčastnili v Třeboni
a v Lomnici nad Lužnicí pietních aktů k výročí založení Československa
a České republiky. Počtvrté jsme si všichni společně zazpívali nejen na
třeboňském náměstí, ale i v Suchdole nad Lužnicí, Českých Velenicích
a v Lomnici nad Lužnicí v rámci akce Česko zpívá koledy 2016. Dále ZUŠ
pořádala Miniturné IV. v Suchdole nad Lužnicí a v Třeboni.
Pod kvalitním vedením našich učitelů získali žáci hudebního oboru
školy v roce 2016 krásná ocenění ze soutěží doma i v zahraničí. Úspěšná byla účast ve výtvarné soutěži XI. ročníku mezinárodního festivalu
Mene tekel. Tereza Klabochová, příčná flétna ze třídy Magdaleny Henišové a Michaele Candrová od BcA. Martiny Krausové úspěšně vykonaly
talentové zkoušky na konzervatoře Praha a Brno.
Při škole funguje Spolek rodičů na podporu žáků a školy.
AUK
Od října 2016 je při ZUŠ Třeboň zřízena Akademie umění a kultury (AUK
Třeboň). Navštěvuje jí 80 studentů ve výtvarném, hudebním, tanečním
a literárně dramatickém oboru. Při slavnostní imatrikulaci prvního ročníku AUK Třeboň v Divadle J.K.Tyla byli přítomni zástupci měst Třeboně – Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Suchdola nad Lužnicí – Luboš
Hešík a Jan Kronika a v neposlední řadě jako patron AUK hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Z rukou těchto hostů dostali studenti
akademie potvrzení o přijetí ke studiu.

Gymnázium
Na Sadech 308, 379 01 Třeboň
Ředitelka:

Mgr. Anna Kohoutová
t 384 722 612
@ gymnaz@gymtrebon.cz
www.gymtrebon.cz
Počet žáků: 335
Počet učitelů: 29
Zřizovatel: Jihočeský kraj

Rok 2016 byl pro žáky
gymnázia
přeplněný
kvalitní
teoretickou
i praktickou výukou.
Snažíme se, aby byli
naši žáci konkurenceschopní, aby dokázali
obstát na našich i zahraničních
univerzitách. Jsme školou, která
si maximálně váží práce
všech učitelů a snaží
se jim pro jejich nelehké úkoly připravovat
podnětné zázemí. Rok 2016 proběhl ve znamení budování nových
a revitalizace starých prostor naší nádherné budovy, která oslavila
na podzim neuvěřitelných 110 let. K nejvýznamnějším momentům
roku 2016 patří vybudování nového areálu předmětu IKT – ve druhém
patře vznikly dvě nové propojené učebny a kabinet pro učitele, který se stal technologickým mozkem školy. Spolu s touto změnou byla
revitalizována a předělána architektura vedení elektrických a nově
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i optických kabelů. Gymnázium bylo napojeno na novou optickou
síť, čímž byl zvýšen komfort a rychlost internetového připojení. Na
budově gymnázia byl vyměněn nápis dle návrhu Petra Míška, všechny prostory gymnázia průběžně kultivovány, vyvěšeny byl dva nové
velkoformátové obrazy třeboňského malíře Františka Vančury, absolventa gymnázia z roku 1954. Denně aktualizujeme školní web www.
gymtrebon.cz, který byl oceněn jako jeden z deseti nejlepších školních webů v rámci celé ČR. Byly jsme úspěšní v grantovém projektu
s názvem Přírodovědné pobytové kurzy žáků, který čerpal prostředky
Jihočeského kraje ve výši 49 600 Kč. Realizovali jsme několik desítek
tuzemských i zahraničních poznávacích a studijních výjezdů, dva naši
žáci studují v zahraničí (Německo, Švédsko). Za zmínku stojí též realizace mezinárodního projektu Edison, v rámci kterého na naší škole
pracovalo týden 5 zahraničních stážistů, kteří vedli výuku v cizím jazyce a představili žákům kulturní historii svých zemí (Gruzie, Číny, Jordánska, Brazílie a Ukrajiny), dále budování nové gymnaziální knihovny, získání velkorysého sponzorského daru od pana Toma Schreckera
ve výši 100 tisíc korun na dobudování školní knihovny. Stále jsme školou sdruženou v ASPnet UNESCO. Díky tomuto například získáváme
řadu prestižních záštit na námi pořádané akce. V koordinačním týmu
škol ASPnet UNESCO je i zástupce našeho gymnázia Mgr. Václav Pražák. Žáci byli úspěšní v předmětových soutěžích na krajských i celonárodních úrovních. Samotný fakt důsledného vydávání časopisu GYM,
který je pestrou kronikou života školy a v jehož redakci poctivě pracují
bezmála dvě desítky redaktorů (úspěch v celostátním kole soutěže
školních časopisů je jen třešničkou na dortu), je skvělou vizitkou školy
(viz www.casopisgym.cz).
Rok 2016 přinesl realizaci desítek odborných exkurzí, seminářů,
přednášek (mezi nejpopulárnější stále patří tzv. Svatováclavské exkurze, kdy se v jeden den rozjedou všichni žáci školy spolu se svými učiteli
do všech světových stran, připraveno je vždy 8 tras, na které se podle
zájmu přihlašují), pokračující spolupráci s MBÚ AV ČR při organizování
veřejných přednášek v rámci cyklu Vědecké čtvrtky (hostili jsme významné osobnosti vědeckého světa, např. Cyrila Höschla, Jiřího Grygara či Radkina Honzáka). Jako jediná střední škola v Třeboni jsme v roce
2016 udrželi tradici Majálesu. Velmi účelně a užitečně spolupracujeme
s vlastní školní psycholožkou, která nabízí osobní konzultace žákům,
rodičům i učitelům, stejně jako skupinové intervence ve třídách. Pěvecký sbor Sedmikrásky stále zpívá, rozšířil se o další členy. Velmi sebevědomě a užitečně pracuje Žákovský parlament jako samosprávný orgán školy, který je pro její vedení velmi užitečným partnerem.
V hodinách anglické konverzace spolupracujeme s rodilým mluvčím,
neustále udržujeme pestrou nabídku mimoškolních aktivit, které se
snažíme propojovat s výukou. Škola je zapojena do programu centra
pro talentovanou mládež „CTY Johns Hopkins University, USA“. Třeboňské gymnázium se stalo místním centrem programu pro talentovanou
mládež s celosvětovou prestiží s názvem Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu. 6 žáků se v rámci tohoto programu zúčastnilo podzimní bronzové expedice v Klokočských skalách. Nadále spolupracujeme
s významnými třeboňskými institucemi, především s MBÚ a BÚ AV ČR,
CHKOT a Nadací pro vydru. Součástí pedagogického sboru se stal pro
tento rok významný třeboňský biolog Rostislav Černý, který u nás vede
biologická praktika. Jsme aktivní v charitativních akcích – učitelé a žáci
podporují i nadále dohromady 7 adoptivních afrických dětí a aktivně
spolupracujeme s Diakonií Rolnička. Na jižní straně budovy budujeme
z bezpečnostních i komfortních důvodů nový východ ze školy přímo
ze suterénu, i na jeho podobě jsme spolupracovali s grafikem Petrem
Míškem. Na všech interiérových investičních akcích velmi podnětně
a spokojeně spolupracujeme s třeboňskou firmou Santal, spol. s r.o.
V třeboňském Ateliéru Svět jsme nechali vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci půdní vestavby, pro kterou jsme
získali i stavební povolení. Zároveň žádáme o grant v rámci IROP ve
výši 25 mil. korun. V půdních prostorách chceme vybudovat areál chemie a cizích jazyků, měla by zde vzniknout velká přednášková učebna.
Budova gymnázia by měla být díky těmto prostředkům bezbariérová.
Studium na našem gymnáziu určitě není pro všechny. Je určeno inteligentním, talentovaným, zvídavým, slušným a pracovitým studentům,
pro které je vzdělání prioritou. I nadále je pro nás důležitá vstřícná studijní atmosféra plná vzájemné inspirace, úcty, respektu, důvěry a slušného chování. Kdo se pro studium u nás rozhodne, má oči otevřené,
je zdravě cílevědomý, chce se učit a rozvíjet své talenty, má na našem
gymnáziu veškeré možnosti a podmínky k tomu, aby obstál v konkurenci studentů z nejprestižnějších gymnázií u nás a pokračoval ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.

ročenka 2016

Obchodní akademie,
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště
Vrchlického 567, 379 01 Třeboň
Ředitel:

Ing. Petr Káninský
t 389 822 150
@ pkaninsky@sostrebon.cz
www.sostrebon.cz
Počet žáků: 496
Počet tříd: 26
Zřizovatel: Jihočeský kraj

Žáci se připravují ve studijních oborech: Obchodní akademie, Cestovní
ruch, Modelářství a návrhářství oděvů, Uměleckořemeslné zpracování skla, Podnikání – nástavbové studium denní a dálkové a v učebních
oborech: Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských
strojů, Ošetřovatel/ka, Malíř/ka skla a keramiky, Brusič/ka skla, Výrobce
skleněné bižuterie.
Dvě školní budovy (Vrchlického 567 a Táboritská 1064) jsou vybavené
špičkovými technologiemi pro teoretické i praktické vyučování v nabízených oborech. Škola poskytuje žákům ubytování ve dvou domovech
mládeže (Zámek 116, Táboritská 642) a stravování ve dvou jídelnách.
Škola má vlastní autobus a osobní automobily pro vyučování autoškoly.
Žáci školy se v roce 2016 zúčastnili krajského kola olympiády z anglického a z českého jazyka, okresního kola z německého jazyka a celostátního kola z matematiky. Žáci oboru Modelářství a návrhářství oděvů se
dobře umístili v soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě i na celostátní soutěži Prostějovské zlaté jehly. Škola byla pořadatelem 22. ročníku soutěže
Mladý módní návrhář pro ZŠ. Soutěže se zúčastnilo celkem 65 základních
škol. Škola je Centrem celoživotního učení – nabízí a realizuje kurzy pro
dospělé: Myslivost, Motorová pila, Křovinořez, Sklízecí mlátička, Svářečské kurzy, kurz Tvorba dámských oděvů, módních a bytových doplňků,
kurz Základy práce na PC a efektivní využívání PC, kurz Průvodce cestovního ruchu, Zhotovování halenek, sukní a šatů, Jednoduchá obsluha hostů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Pečovatelství.
Významná je spolupráce s mateřskými školami, městskou knihovnou, městy Borovany, Trhové Sviny a Lomnice nad Lužnicí, Domovem
seniorů Třeboň (vánoční dárky a vystoupení), Lázněmi Aurora s.r.o (každý měsíc módní přehlídka pro klienty zdarma), a Nemocnicí Jindřichův
Hradec. Ve svém volnu dochází žáci po celý rok do Domova seniorů
v Třeboni. Žáci oboru Modelářství a návrhářství oděvů uspořádali za
uplynulý rok 42 módních přehlídek. Po celý rok spolupracovali s partnerskou školou v portugalském Lisabonu. Úspěšnou tradicí se staly každoroční návštěvy Dětského domova v Kamenici nad Lipou, kam žáci
školy kromě připravené zdramatizované pohádky přivezou dětské pleny a pamlsky získané z finanční sbírky.
Sklářské obory spolupracují s italskou uměleckou školou v Trentu, japonskou školou v Takamatsu a s uměleckou školou v Bechyni. Studenti
sklářských oborů reprezentují školu a jihočeský region na četných výtvarných soutěžích, např. JUNIOR GLASS MATCH SANSSOUCI v Karlových
Varech. V loňském roce uspořádali mezinárodní výstavu uměleckých
výrobků v domě Štěpánka Netolického v Třeboni. Studentské výrobky
lze celoročně zakoupit ve školní prodejně skla na Vrchlického ulici. Opravárenské obory navštěvují každý rok firmu BMV Motoren, GmbH v rakouském Steyru a podnik ŠKODA Auto, a. s. v Mladé Boleslavi. Ve školních
dílnách žáci těchto oborů poskytují zámečnické a opravárenské práce na
zakázku (opravy osobních automobilů, traktorů, sekaček apod.). Škola využívá v rámci návaznosti na provoz spolupráci s firmami Agrostroj, a. s.,
Agrozet, a.s., Daňhel Agro, a. s., Agraservis, s. r. o., Agrico, s. r. o.

Střední škola rybářská
a vodohospodářská Jakuba Krčína
Táboritská 941, 379 01 Třeboň
Ředitel:

Ing. Aleš Vondrka, PhD.
t 384 721216 @ info@ssrv.cz
www.ssrv.cz
Počet žáků: 243
Počet tříd: 11
Počet pedagogů: 19 učitelů + 12 učitelů odborného výcviku
Zřizovatel: Jihočeský kraj

Žáci Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína (dále
SŠRV) se připravují ve
čtyřletém oboru Ekologie a životní prostředí –
Vodohospodář, tříletém
učebním oboru Rybář
a dvouletém nástavbovém oboru Rybářství.
Budova školy poskytuje zázemí pro teoretické vyučování se špičkově vybavenými učebnami a laboratořemi. Odborný výcvik je zajišťován především u smluvních
partnerů, z nichž stěžejním je Rybářství Třeboň a.s., dále pak praktické
vyučování probíhá v laboratorních provozech společnosti Agrola v Jindřichově Hradci, škola spolupracuje též s CHKO Třeboňsko, Povodím
Vltavy a dalšími organizacemi.
Rok 2016 škola tradičně započala lyžařským kurzem pro 1. ročníky,
který se i tentokrát konal na slovenských svazích. V polovině února
2016 se konalo finále již 3. ročníku ekologické soutěže základních škol
EKOMÁNIE, která je velmi příznivě přijímána žáky ZŠ. V dubnu 2016 organizovala SŠRV 14. ročník Mezinárodní soutěže žáků rybářských škol.
Soutěžilo se celkem v šesti disciplínách, své síly porovnávali žáci SŠRV,
Spojené školy ZSŠPo Ivanka při Dunaji, SRŠ a VOŠ Vodňany a Střední
školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Pátým rokem pořádala škola také Rybářův den, kterého se pravidelně v květnu účastní
nastupující žáci na obory Rybář a Vodohospodář. O tuto akci je velký zájem, spolu s rodinnými příslušníky přijelo bezmála 90 účastníků. Žáci se
v průběhu roku pravidelně účastnili soutěží a odborných exkurzí (Matematický klokan, exkurze do rybářských provozů, Botanického ústavu
AV ČR Třeboň, ČOV, Temelína, seznámili se např. se zásadami civilního
využití dronu aj.). Přelom jara a léta přinesl sportovně-turistické kurzy
pro 2. ročníky, které se i tento rok zaměřovaly na cyklistiku a vodáctví.
V červnu zakončila skupina žáků v Chorvatsku kurz potápění. Tento rok
tuto možnost dostalo 21 žáků, 16 z nich absolvovalo základní kurz OWD
(Open Water Diving), další 3 prodělali nástavbu AOWD (Advance Open
Water Diving). Ke slavnostnímu pasování se absolventi učebního oboru
Rybář v červnu sešli na hrázi rybníka Svět, u sochy stavitele rybníků Jakuba Krčína. Všem pasovaným byl předán dekret a výuční list. Úspěšně
pokračovala také práce na projektu Erasmus+ s názvem TREASURES.
Projektové týmy jednotlivých škol (z Francie, Norska a ČR) měly za úkol
představit přírodní a kulturní poklady svého regionu zahraničním partnerům. V červnu 2016 vycestovalo deset studentů poznávat poklady
Francie, v září 2016 odletěla druhá skupina studentů do Norska. V létě
jsme nechyběli na tradičních Rybářských slavnostech v Třeboni, s nastupujícím novým školním rokem jsme velkou měrou přispěli k zajištění
doprovodných akcí při výlovech největších jihočeských rybníků. Závěr
roku patřil tradičnímu halloweenskému čtení a adventnímu oživení
starých tradic – nechyběla větvička barborky ve váze, vánočka, rybí
polévka, kapr se salátem, šupinka pod talířem, lití olova ani odečítání
budoucnosti zpod jednoho ze sedmi hrnečků…V roce 2016 vyhlásila
škola stipendijní program pro žáky učebního oboru Rybář. Finanční prostředky na stipendia poskytli sociální partneři Rybářství Třeboň Hld. a.s.,
Rybářství Hluboká cz. s.r.o. a Rybářství Nové Hrady s.r.o.
Škola je otevřená i veřejnosti, odborní učitelé úseku teoretické i praktické výuky pokračují v projektu UNIV 3 - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým.
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V.

Sociální a zdravotní
služby

Domov seniorů Třeboň

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň
Vedoucí zařízení: Ing. Lenka Krakowitzerová
t 384 721 241, 602 879 448
@ vedouci@dstrebon.cz
www.dstrebon.cz
Domov seniorů Třeboň je registrovaným poskytovatelem sociální služby – domov pro seniory (pobytová služba s nepřetržitou péčí, 7 dní
v týdnu, 24 hodin denně a kapacitou 64 klientů).
Naše poslání „Pečovat o člověka s respektem, úctou a láskou“, naplňujeme především svým jednáním a chováním, dodržováním zásad
vzájemného slušného společenského chování, tím, že vnímáme klienta
jako partnera, který má své jméno, příjmení, svou rodinu, životní příběh,
svá práva, přání a potřeby.

života klienta jsou neomezené návštěvy, zajištění soukromí, případně
spolupráce s duchovními, samozřejmostí.
V průběhu roku 2016 jsme realizovali řadu investičních akcí. Nákup
speciálního zvedáku pro osoby se sníženou mobilitou nebo zcela imobilní, či dvou velmi kvalitních myček podložních mís, se uskutečnily téměř okamžitě po jejich schválení. Stavební úpravy v DS Třeboň, které
kromě provozních záležitostí řešily navýšení kapacity Domova, byly
dokončeny dle plánu a od 1. 9. 2016 poskytujeme naši službu 64 klientům. Naše záměry, které spočívaly v opravě minimálně čtyř klientských
koupelen, v dokoupení kvalitních elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek, včetně pasivních antidekubitních matrací pro všechny
obyvatele Domova jsme zrealizovali jen částečně. Důvodem byla skutečnost, že v průběhu roku 2016 došlo opakovaně k valorizacím platů
zaměstnanců organizace CSS J. Hradec, které ovlivnily celkovou výši
provozních prostředků organizace, tedy možnosti oprav a nákupů.
Stejně jako v letech minulých budeme usilovat o úspěšnou realizaci
schválených investičních akcí (tou nejpodstatnější je vybudování 4 pokojů v DS Třeboň tzn. navýšení kapacity Domova o 7 lůžek).
Udržet dobré jméno Domova seniorů, jeho pověst a stále vysokou
poptávku po naší službě - tento cíl je nikdy nekončící a ten nejnáročnější proces, který nás bude provázet po celou dobu našeho působení
v DS Třeboň.

Lékařská služba první
pomoci o.p.s.
Palackého náměstí 106/II, 379 01 Třeboň
Vedoucí sestra:

Denisa Nováková
t 384 721 800 @ info@lekarskasluzba-trebon.cz
www.lekarskasluzba-trebon.cz

Naším cílem je pro klienty zajistit klidné stáří v příjemném a bezpečném prostředí, s lidmi, kteří si navzájem nejsou cizí a už vůbec ne
lhostejní.
Rok 2016 byl pro nás rokem velkých změn, především změn v personálním zajištění naší služby a ve způsobu vedení úseků péče. Vedoucí
úseků péče začali narovnávat věci, které nebyly v pořádku, jasně určili
priority, co je potřeba udělat právě teď, co hoří, na co je potřeba se zaměřit, co nelze podceňovat ani přehlížet. Ne všichni zaměstnanci úseků
péče se s potřebou a realizací změn ztotožňovali, ne všichni přijali změny ve vedení. Noví zaměstnanci nebyli zatíženi stereotypy z minulosti,
způsoby a metodami péče, které se aplikovaly desítky let před zveřejněním Standardů kvality sociálních služeb. Velkým bonusem především
pro klienty byl příchod druhé fyzioterapeutky.
Vedení města Třeboně nás v roce 2016 podpořilo dotací z rozpočtu
města ve výši 150 000 Kč. Dotaci jsme použili na opravu jedné klientské
koupelny. Díky úspěchu v projektu „Era pomáhá regionům“, jsme v roce
2016 získali příspěvek ve výši 52 000 Kč z veřejné sbírky fóra Dárců, tuto
částku jsme použili na účast zaměstnanců v kurzech Bazální stimulace. Dvanáct zaměstnanců absolvovalo kurz level 1 Smyslové aktivizace.
Stejně jako v letech minulých jsme soutěžili, bojovali a vyhrávali (14.
ročník Budiher, 10. ročník Rotopedtours, 7. ročník Pěškotours a soutěž
o nejhezčí vánoční stromeček). Třeboňský Domov jsme vždy vzorně
reprezentovali, ale v roce 2016 jsme se domů vraceli navíc s diplomy
a medailemi. V minulém roce jsme upustili od tradičních prodejních
výstav (velikonoční a vánoční). Zaměstnanci Domova se musí věnovat těm, kdo nás nejvíce potřebují, a schopnější klienti se spolu s námi
starají o výzdobu a atmosféru v Domově. Zaměřili jsme se na pozitivní
spolupráci s rodinou. Ta začíná ještě před příchodem klienta, kdy rodina
vybaví pokoj svého blízkého, aby jej obklopovaly pro něj známé, srdci
a mysli blízké, předměty.
V průběhu poskytování služby je rodina a blízcí klienta naším partnerem, spolupracujeme, protože nám jde o stejnou věc. Vidíme se při
nejrůznějších společenských akcích pořádaných Domovem. Aktivně
nabízíme možnost rodinných setkávání a oslav v dílně volnočasových
aktivit, tedy v soukromí, v kruhu rodinném, s těmi nejbližšími. V závěru

Lékařská služba první pomoci je zařízení pro děti a dospělé poskytující
zdravotnickou pohotovostní službu pro ošetření běžných, život neohrožujících onemocnění a pacientů, jejichž zdravotní stav kolísá. Je určena
v době mimo ordinačních hodin praktických lékařů. LSPP neprovozuje
návštěvní službu. Naše zařízení není určeno pro běžné vyšetřovací nebo
léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu
zdravotnických zařízení.
Na LSPP Třeboň o.p.s. ošetřujeme i pacienty, kteří nemají bydliště
v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři.
Dále ošetřujeme samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou
zdravotní péči zdravotní pojišťovny.
K ošetření na LSPP Třeboň o.p.s. je nutná průkazka pojištěnce zdravotní pojišťovny a finanční hotovost na příslušný předepsaný regulační
poplatek a případnou úhradu léků. LSPP Třeboň o.p.s. je neziskovou organizací. Případný zisk z poskytovaných služeb je organizace povinna
vložit zpět do své hlavní, obecně prospěšné činnosti. Pro realizaci našich aktivit je nezbytné získávat sponzory a vyhledávat dárce z řad veřejných subjektů i firem.
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Dárci, veřejné subjekty a sponzoři umožňují svými dary zabezpečit
základní činnost obecně prospěšné společnosti. LSPP Třeboň o.p.s. velmi děkuje všem organizacím i jednotlivcům, kteří v roce 2016 podpořili
její činnost. Velice si ceníme jakéhokoliv příspěvku i věcného daru, který
pomůže naplňovat dlouhodobý program o.p.s., směřující k péči o pacienty. Významný dík patří Jihočeskému kraji, který poskytl značný příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s činností LSPP Třeboň
o.p.s., nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dále
disponujeme s příspěvky od veřejných subjektů měst a obcí z obvodu
ORP Třeboň. Za rok 2016 děkujeme sponzorům: Lázně Aurora s.r.o., Bertiny lázně Třeboň s.r.o., Santal spol. s.r.o., Šupina&Šupinka spol. s.r.o.
V roce 2016 jsme ošetřili celkem 2498 pacientů, z tohoto počtu bylo
ošetřeno 1685 pacientů ze správního obvodu ORP Třeboň. Z celkového
počtu ošetřených pacientů je 1880 dospělých a 618 dětí a dorostu.
Naše služba se již neodmyslitelně zapsala do podvědomí občanů Třeboně i díky velkému množství zajímavých a poučných přednášek, které
LSPP Třeboň o.p.s. pořádá na téma první pomoci. V roce 2016 byl vypracován dotazník pro rodiče nezletilých dětí. Z odevzdaných dotazníků
byla zpracována powerpointová prezentace na téma: ,,Výzkum první
pomoci v třeboňské komunitě“. Výsledky byly použity do publikace
k příležitosti mezinárodní konference ,,Ruka v ruce 2016“ konané 17. 3.
2016 v Žilině. Našich přednášek se v roce 2016 zúčastnili např. zaměstnanci Městského úřadu Třeboň, zaměstnanci Gymnázia Třeboň, ZŠ Na
Sadech a školní jídelny, Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína Třeboň. LSPP s přednáškami navštívila i obyvatele ve Veselí
nad Lužnicí a v Pístině. Každoroční setkávání žáků základních škol jsou
již běžnou praxí lékařské pohotovosti v Třeboni.
V roce 2016 LSPP realizovala projekt podporovaný Ministerstvem
zdravotnictví ČR zaměřený na prevenci utonutí a zranění dětí související
s vodou. Ideou celého projektu bylo získat přehled o znalostech rodičů,
pedagogů a mladistvých týkajících se prevence tonutí a utonutí dětí
a tyto jejich znalosti doplnit. U všech přednášek se snažíme posluchače
seznámit s novými postupy při poskytování kardiomulnonální resuscitace u jednotlivých věkových kategorií. Obecně tím přispíváme k zvýšení úrovně znalostí v oblasti předlékařské první pomoci.
Ordinační hodiny:
Po–Pá: 18.00–22.00 hod.
		So, Ne a svátky: 8.00–19.00 hod.

kontakt se společenským prostředím, doprava vozidlem a dohled nad
uživatelem (například kontrola, povídání či dohled nad užitím léků), doprovod k lékaři, běžné pochůzky (například vyzvednutí léků v lékárně,
vyřízení záležitostí na poště atp.). Všem našim uživatelům pomáháme
zdarma vyřídit příspěvek na péči, případně jeho změny.
Časová dostupnost:
Po–Pá 07.00–18.00 hod.
		 So, Ne a svátky 07.00–16.00 hod.

Oblastní charita Třeboň
Chelčického 2, 379 01 Třeboň
Ředitelka:

Mgr. Dana Zavadilová
t 384 721 427, 777 566 971
@ charita.trebon@seznam.cz
www.trebon.charita.cz

Pečovatelská služba Ledax o.p.s.
středisko Třeboň

Chelčického 2, 379 01 Třeboň
Vedoucí střediska:

Mgr. Martina Primaková
t 721 388 673
@ martina.primakova@ledax.cz
www.ledax.cz

Oblastní charita Třeboň je církevní neziskovou organizací poskytující na
Třeboňsku sociální služby, zajišťuje humanitární pomoc, sběr šatstva,
pořádá štědrovečerní večeři pro sociálně slabé občany a osoby bez domova, charitní ples, benefiční akce (např. prodej punče při novoročním
ohňostroji, Strom splněných přání v supermarketu Terno, koncerty)
a Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek byl v roce 2016 celkem 184 539 Kč.
Dále provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek s poradenstvím při výběru, která často pomáhá vyřešit otázku okamžité potřeby
kompenzačních pomůcek - při náhlém zhoršení zdraví nebo období po
úrazech. Mezi nejvíce žádané pomůcky k zapůjčení patří elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, vozíky, chodítka, toaletní křesla, sedačky do vany, nástavce na WC.

Společnost Ledax o.p.s. vznikla v roce 2007 a je součástí „velké rodiny
Ledax“, která působí v oblasti sociálních služeb pro seniory, a to služeb
terénních i pobytových.
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám od 19 let
věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení. Jedná se o tzv. terénní péči, která je
poskytována v přirozeném sociálním prostředí našich uživatelů, tedy
u nich doma. Pracovníci společnosti Ledax o.p.s. si uvědomují, jak je
důležité vytvářet starým a nemocným lidem důstojné podmínky k životu. Klademe důraz především na to, aby způsob podpory zachovával
lidskou důstojnost, respektujeme přání uživatelů, volíme individuální
přístup dle jejich přání a potřeb, snažíme se o vzájemnou spolupráci
a partnerský přístup. Součástí naší práce je i práce s rodinou, kdy osobám blízkým a pečujícím nabízíme možnost úlevy a odpočinku v době,
kdy si péči převezmeme na starost my, pečovatelská služba. V roce 2016
jsme na Třeboňsku pečovali o cca 200 uživatelů, převážně seniorů. Péči
jsme poskytovali v Třeboni, Lišově, Lomnici nad Lužnicí a to včetně přilehlých obcí. Mezi nejčastěji požadované činnosti patřily: péče o vlastní
osobu, pomoc s osobní hygienou, zajištění stravy, péče o domácnost,
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ročenka 2016

Sociální služby hospice zahrnují
• základní i odborné sociální poradenství – v kontaktním místě hospice
je možno se sociální pracovnicí konzultovat problematiku pečování
o nemocného v rodině a související témata. Pravidelně otevřenou
máme také psychologickou poradnu,
• terénní odlehčovací služby – poskytují pomoc rodinám pečujícím
doma o své blízké se sníženou soběstačností,
• půjčovnu kompenzačních pomůcek – umožňuje zapůjčení potřebné
pomůcky na přechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či
dlouhodobě nemocným.

V roce 2016 Oblastní charita Třeboň provozovala tři registrované
sociální služby:
• Občanskou poradnu, která poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství v oblastech sociální problematiky, pracovněprávních a mezilidských vztahů, bydlení, zaměstnanosti, domácího násilí, lidských
práv apod. Poradna nabízí klientům podporu a pomoc v procesu
řešení jejich zadluženosti (např. vyjednávání s věřiteli, sestavení splátkového kalendáře, rodinného rozpočtu, jednání s exekutory, pomoc
s podáním návrhu na oddlužení k soudu).
• Pečovatelskou službu Astra, která umožňuje osobám se sníženou
soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního
stavu, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a necítit se sami.
Nabízí pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, např.
v oblastech hygieny, dovozu obědů, nákupů, obstarávání domácnosti,
doprovodů. Rodině a pečujícím osobám služba umožňuje úlevu, odpočinek a načerpání sil. Služba je poskytována osobám žijícím v Třeboni a v přilehlých obcích do 15 km.
• Sociálně terapeutickou dílnu Motýl, která 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
podporujeme uživatele v získání a upevňování pracovních návyků,
v soběstačnosti, navazování a rozvoji sociálních kontaktů. Prodejní
stánek s výrobky klientů, které vytvořili při nácviku pracovních činností, měl příznivý ohlas na několika třeboňských trzích, stejně tak jejich
prodej přímo v dílně. Mnoho třeboňských zákazníků se pravidelně do
dílny vrací a těší se na nové výrobky, kterými jsou různé sezónní dekorace, textilní hračky, polštářky, mýdla aj.

Rok 2016 byl pro třeboňský hospic velmi nabitý. Kromě péče o pacienty a jejich rodiny se pracovnice hospice zúčastnily několika odborných
konferencí, uspořádaly semináře a kurzy pro odborníky i veřejnost.
O radu či pomoc požádalo Hospicovou péči v roce 2016 celkem 176
rodin. Celkem patnácti rodinám poskytl hospic domácí specializovanou
paliativní péči. O jednoho pacienta se zdravotní sestry z hospice staraly
průměrně 8,5 dne, celkem to bylo 176 dní, z toho 21x vyjížděly sestry na
pohotovostní návštěvu.
Kromě domácí hospicové péče nabízí hospic od března 2016 také terénní odlehčovací služby, v roce 2016 tuto službu využilo celkem devět
rodin. V hospici je k dispozici rovněž sociální pracovnice, která poskytuje
konzultace, rady a pomoc všem zájemcům. V roce 2016 uskutečnila více
než 300 konzultací osobně v poradně. Žádostí o telefonickou radu bylo
více než 200. Kromě toho má hospic půjčovnu kompenzačních pomůcek,
v roce 2016 ji využila téměř šedesátka rodin, která si vypůjčila 195 kompenzačních pomůcek pro své blízké. Sociální pracovnice také navštěvuje
klienty přímo v jejich domovech, v roce 2016 to bylo celkem 59x.
Hospicová péče prozatím není placena ze zdravotního pojištění, hospic tak shání peníze z různých zdrojů. Velmi pomáhají drobní dárci z řad
pozůstalých a podporovatelů hospice. V roce 2016 Hospicovou péči sv.
Kleofáše již tradičně podpořilo město Třeboň a hned několik nadačních
fondů a organizací. Týden pro hospic přinesl díky všem návštěvníkům
další finance na provoz. Kromě toho se hospic účastní třeboňských trhů,
na kterých díky dobrovolníkům prodáváme výrobky z dobročinného
obchůdku a získáváme další finanční podporu. V říjnu 2016 bylo otevřeno rozšířené kontaktní místo vedle KKC Roháč.

Sociální služby jsou financovány vícezdrojově – z dotací, grantů, příspěvků (MPSV, Jihočeský kraj, město Třeboň, obce), od sponzorů a dárců, z úhrad uživatelů, ze sbírek, výnosů vlastní činnosti aj.

Hospicová péče sv. Kleofáše
Třeboň, o.p.s.
Na Nábřeží 552, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Adresa kontaktního místa: Sv. Čecha 20, 379 01 Třeboň (vchod z ulice
Na Sadech vedle KC Roháč)
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Brychtová
t 731 435 187
@ info@kleofas.cz
www.kleofas.cz
Hospicová péče sv. Kleofáše poskytuje komplexní domácí hospicovou
péči, tedy odbornou péči multiprofesního týmu s lékařskou a ošetřovatelskou dostupností 24 hodin denně.
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VI.

Ostatní instituce

Římskokatolická farnost Třeboň
Husova 142/II, 379 01 Třeboň
Kontakt:

P. Mgr. Martin Bětuňák
t 605 446 007
www.trebon.farnost.cz

Rok 2016 ve farnosti
Třeboň, pod kterou doposud spadaly také farnosti Majdalena, Suchdol nad Lužnicí, Chlum
u Třeboně, Lutová, Dvory nad Lužnicí, Rapšach,
Krabonoš – Nová ves
a České Velenice, byl
pro nového duchovního
správce P. Mgr. Martina
Bětuňáka a farního vikáře kaplana P. Mgr. Jiřího Kalaše rokem mimořádných událostí. Součástí byly samozřejmě řádné bohoslužby, četné
slavnosti a poutě dle liturgického kalendáře ve všech 9 farnostech
a okolních obcích, pravidelné nedělní měsíční mše sv. zaměřené na rodiny s dětmi (každá 2. neděle), různá společenství ve farnosti (např. akce
Křesťanské akademie, Dominikánských terciářů, přátel a podporovatelů
Hospice sv. Kleofáše, měsíční setkávání mládeže, nedělní posezení ve
farním klubu, duchovních obnov a přednášek), dále řada dalších – často
už tradičních akcí: masopustní odpoledne pro rodiny s dětmi, Velikonoční tvoření, Den matek, Noc kostelů, Misijní klubko a Den pro misie,
Studentská mše sv. při svíčkách, společné ukončení školního roku na
farní zahradě, ukončení prázdnin a žehnání do nového školního roku,
oslava svátků sv. Martina a sv. Mikuláše s průvody z náměstí, Pouť za
nová kněžská a řeholní povolání, farní silvestr. Pokračuje samozřejmě
výuka náboženství na základních školách a gymnáziu, kurs italštiny (P.
Mgr. Jiří Kalaš) a pravidelné návštěvy Domova seniorů a návštěvy nemocných. Z významných událostí je třeba zmínit křest tří dospělých
žen a jednoho muže o velikonocích, kteří byli více než rok připravováni
v katechumenátu (P. Mons. David Henzl, P. Jiří Kalaš a P. Martin Bětuňák).
Dále jedno Svaté přijímání devíti dětí z našich farností, které se uskutečnilo v neděli 29. května 2016. Velmi radostnou událostí bylo kněžské
svěcení jáhna Mgr. Dominika Ettlera, třeboňského farníka v sobotu 25.
června 2016 a den na to jeho primiční mše svatá. Byla to po době, kterou v historii nikdo nepamatuje, první primice v Třeboni! Deo gratias!
Dne 28. listopadu 2016 se uskutečnila ve Schwarzenbergské hrobce
v Třeboni tradiční zádušní mše svatá za historické patrony a dobrodince
farního kostela a farnosti sv. Jiljí a P. Marie Královny za přítomnosti žijících členů rodu v čele s panem Karlem, knížetem ze Schwarzenbergu.
Během svátků vánočních o svátku Sv. Jana Evangelisty byla obnovena
tradice žehnání vína ve farním sále s posezením všech lidí dobré vůle
u sklenky vína. Všem farníkům aktivně se podílejícím na životě třeboňské farnosti a veřejného života města patří veliké díky a Pán Bůh ať jim
vše dobré odplatí!

Pravidelně se schází skupiny dětí, starších dětí a seniorů. Při nich mluvíme
o aktuálních tématech i osobních starostech a modlíme se za sebe navzájem. Pravidelně jako farnost jezdíme na společnou dovolenou. Mimo
pravidelná setkání se v Husově kapli uskutečnilo například společné
modlitební setkání místních církví, Noc kostelů, a několik koncertů. A to
jak hudby klasické, tak i té současné moderní. Dále jsme pokračovali s postupnou rekonstrukcí celého objektu Husovy kaple. Své poslání vidíme
v zastávání tradičních hodnot naší civilizace, na jejímž vzniku se křesťanství nedílně podílelo, ale také v aktualizaci biblické zvěsti pro dnešního
člověka. Díky vývoji medicíny se lidský život neustále prodlužuje. Chceme
pomáhat v tom, aby byl také stále smysluplný a měl naději.

Státní oblastní archiv v Třeboni
Husova 143, 379 01 Třeboň
Ředitel:

PhDr. Václav Rameš
t 384 721 128
@ posta@tb.ceskearchivy.cz
www.ceskearchivy.cz

Státní oblastní archiv v Třeboni je archivem krajské úrovně a patří k největším a nejstarším archivům svého druhu v České republice. Může se
pyšnit bohatou historií, tradicí a opravdu širokým badatelským využitím.
Také rok 2016 se pro třeboňský archiv nesl ve znamení rozsáhlých
rekonstrukcí v bývalém augustiniánském klášteře v Třeboni. V květnu
2016 se stěhovaly restaurátorská, knihařská a údržbářská dílna do prostornějších, světlejších a příjemnějších pracovních prostor. Současně
běžely dokončovací stavební práce včetně kolaudace a uvedení objektů do provozu v rámci 2. etapy stavebních úprav v klášteře týkající se
domů s č. p. 137 a 139. Byla také zpracována projektová dokumentace
k 3. etapě stavebních úprav v klášteře, v listopadu 2016 byly v této etapě zahájeny stavební práce, které se v závěru dotknou i rekonstrukce
nádvoří a parkánu.
I rok 2016 byl významný pro prezentaci našeho archivu směrem k veřejnosti stále ještě tím, že pokračoval cyklus putovních výstav ze Čtvrté
knihvazačské soutěžní přehlídky. 130 přihlášených účastníků z osmi
evropských zemí s 96 uměleckými knižními vazbami neuvěřitelně přitahovalo své zájemce celkem na 6 výstavách. Také do nejrůznějších akcí
v rámci Mezinárodního dne archivů 2016 zapojily jihočeské archivy nevyčerpatelný zdroj pramenů, témat a invence archivářů, vždyť rok 2016
byl „rokem Karla IV.“ Archiv se také významně podílel na důležitých
výstavních akcích, z nichž největší předpokládala práci hned několika
jihočeských archivů na výstavě v Centru třeboňského rybníkářského
dědictví v domě Štěpánka Netolického s názvem „650 let Rožmberků
v Třeboni 1366–2016“.
Badatelny všech jihočeských archivů navštívilo v roce 2016 celkem
1 373 badatelů (z toho 63 cizinců) a učinilo celkem 4 084 návštěv. Digitální archiv zaznamenal více než 590 000 návštěv a počet registrovaných uživatelů dosáhl počtu 20 000. Bylo vyřízeno 693 úředních žádostí,
poskytnuto 232 opisů a výpisů, zodpovězeno 4 212 dotazů, realizováno
57 exkurzí s 953 návštěvníky, zpracováno 410 metrů archivního materiálu a nově přijato 305 metrů archiválií.

Farnost Evangelické církve
metodistické v Třeboni
Seifertova 449, 379 01 Třeboň
Farář:

Mgr. Pavel Hradský
t 384 722 538, 776 141 918
@ trebon@umc.cz
www.umc.cz/trebon

Rok 2016 byl ve znamení pravidelné duchovní péče. Scházíme se k bohoslužbám a biblickým hodinám, kde si společně vysvětlujeme Bibli. Radujeme se z toho, že na tyto večery přichází lidé ze čtyř církví a dokonce
i lidé bez vyznání. V praxi tak prožíváme jednotu církve díky Pánu Ježíši.
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CENTRUM ALGATECH,

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
výzkumné pracoviště Třeboň
Novohradská 237, 379 81 Třeboň
Vedoucí Centra: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
t 384 340 419 @ stefanova@alga.cz
www.alga.cz

ALGATECH – Centrum řasových biotechnologií – vzniklo z původní Laboratoře pro výzkum řas, založené již v roce 1960 v Třeboni. V celé své historii
se třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR zaměřovalo na
mikroskopické řasy a jejich využití v potravinářském a krmivářském průmyslu a v humánní a veterinární medicíně. V současnosti patří Centrum
Algatech mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného
výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií, včetně
vývoje řasových biotechnologií. Je největším pracovištěm zabývajícím se
výzkumem mikroskopických řas v České republice.
Rok 2016 byl bohatý především na výsledky vědců našeho centra.
Vědeckému týmu prof. Josefa Komendy byla udělena Cena AV ČR za
vynikající výsledky velkého vědeckého významu dosažené při řešení
vědeckých úkolů, grantových, interních programových a mezinárodních projektů financovaných AV ČR, za vědecký výsledek: Biogeneze
a ochrana fotosystému II. Výsledky výzkumu týmu profesora Komendy
objasňují molekulární principy, jakými se řídí tvorba, ochrana a údržba
bílkovinných komplexů zodpovědných za využití sluneční energie ve
fotosyntéze. Dalším oceněním našeho vědce byla Prémie Otto Wichterleho udělená dr. Pavlovi Hrouzkovi. Jeho výzkumná činnost se soustředí
na vyhledávání biologicky aktivních látek produkovaných sinicemi, zejména pak na studium jejich toxicity a jejich působení na lidské rakovinné buňky.
V roce 2016 navštívili centrum významní hosté, např. velvyslanec
Španělského království pan Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, který se
zde setkal s vedoucím centra prof. Prášilem a se studenty a postdoktorandy pocházejícími ze španělsky mluvících zemí. Lze říci, že centrum se
v posledních letech stává multinárodnostním vědeckým pracovištěm.
V současnosti zde hostíme vědecké pracovníky a studenty ze Slovenska, Maďarska, Bulharska, Chorvatska, Makedonie, Německa, Polska,
Itálie, Španělska, Velké Británie, Ukrajiny, Ruska, Japonska, Indie, Peru
a Argentiny. Celkem zaměstnává Centrum Algatech 115 zaměstnanců,
z toho 40 vědeckých pracovníků a postdoktorandů a 20 doktorandů.
Vědečtí pracovníci centra se v loňském roce podíleli na vydání 48 odborných publikací v impaktovaných vědeckých časopisech (např. Angewandte Chemie, ISME Journal, Current Biology). Zárukou toho, že v roce
následujícím budou další publikace vznikat, je jednak skutečnost, že
naše centrum pokračuje úspěšně ve fázi udržitelnosti projektu Algatech
za finanční podpory z Národního programu udržitelnosti, jednak účast
vědců v dalších projektech, např. projektu s názvem SABANA (program
EU HORIZONT 2020), v němž kooperují vědecká pracoviště i soukromé

firmy ze Španělska, Německa, Itálie, Maďarska a České republiky. Za
zmínku stojí rovněž schválení dvou projektů přeshraniční spolupráce
ČR – Bavorsko (s výzkumným centrem ve Straubingu) a ČR – Rakousko
(s vysokou školou ve Welsu). Naši vědci rovněž uskutečnili velké množství vědeckých pobytů v rámci projektů spolupráce AV ČR s Maďarskem,
Německem, Izraelem a Argentinou.
Kromě odborných publikací představil kolektiv autorů z třeboňského centra Algatech popularizační publikaci Mikrořasy - solární továrna
v jedné buňce, která představuje biotechnologicky významné druhy
mikrořas (mikroskopické řasy a sinice), jejich možné využití a různé
způsoby kultivace. Velmi intenzivně se odborníci zabývají i hledáním
nových druhů mikrořas v extrémních prostředích i snižováním nákladů kultivace, respektive zvyšováním produkce biomasy. Diskutovaná je
rovněž otázka geneticky manipulovaných mikrořas, které by produkovaly cenné látky ve větším množství s nižšími náklady. Na konci roku
2016 pak odešla do tisku publikace Aktivní látky mikrořas ve výživě,
která v přehledné formě představuje plejádu známých i méně známých
látek mikrořas, které jsou prakticky využívány. Obě publikace vydalo nakladatelství Academia ve své ediční řadě Věda kolem nás.
Centrum Algatech také představilo své aktivity v oblasti řasových
biotechnologií na několika vědeckých veletrzích v České republice.
V březnu 2016 mělo vlastní stánek na prvním ročníku veletrhu Věda,
Výzkum, Inovace na brněnském výstavišti, v květnu 2016 se výzkumné aktivity centra prezentovaly na Veletrhu Vědy v pražském výstavišti
v Letňanech. Třeboňští řasoví biotechnologové představili model kultivační jednotky i laboratorní kultivátor, návštěvníci si mohli prohlédnout
živé kultury různých mikrořas v různých barvách podle obsahu pigmentů. Největšímu zájmu návštěvníků se těšil stánek Centra Algatech
na Veletrhu Vědy a výzkumu v Olomouci, přičemž nadpoloviční počet
tvořily děti a studenti se zájmem o přírodní vědy. Veletržní sezónu pak
završila účast na Týdnu vědy a techniky Akademie Věd, který proběhl na
podzim roku 2016.
Za zmínku určitě stojí, že se v roce 2016 v areálu centra podařilo
zrealizovat stavbu moderní ubytovny pro zaměstnance a studenty, rekonstrukci vrátnice a její rozšíření o ubytovací prostory a rekonstrukci
laboratoře Buněčných cyklů řas. Náš areál se zelená a rozrůstá. Přijďte se
podívat. Bezplatné prohlídky centra se konají od června do září, každé
úterý v 16 hodin. Rádi vás také přivítáme i na přednáškách Vědy pro veřejnost, které pořádáme ve spolupráci s Gymnáziem Třeboň. V roce 2016
nás poctili svojí přednáškou např. prof. Cyril Höschl, prof. Jiří Vorlíček, prof.
Stanislav Komárek či dr. Václav Cílek.

Botanický ústav Akademie věd ČR
vědecké pracoviště Třeboň
Dukelská 135, 379 81 Třeboň
Vedoucí:

Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.

Zástupce vedoucí: Doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
t 380 720 330, 380 720 322
@ sekretariat@butbn.cas.cz
Sbírka vodních
Jana Navrátilová
a mokřadních rostlin: @ jana.navratilova@ibot.cas.cz

www.butbn.cas.cz
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na konci května Dny otevřených dveří, během vegetační sezóny pak
komentované prohlídky zahrady a účastníme se dalších zábavně vzdělávací akcí. Rozvoj a popularizace Sbírky byly v roce 2016 podpořeny
projektem řešeným v rámci programu Rozmanitost života a zdraví ekosystému v rámci aktivit Strategie AV 21.

Pracoviště je součástí Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Bylo založeno v roce 1971 a od roku 1998 je společným pracovištěm Botanického ústavu a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Úsek ekologie rostlin zahrnuje dvě vědecká oddělení (Centrum pro algologii a oddělení Funkční ekologie), analytickou
laboratoř, knihovnu a technický úsek. Od roku 1960 jsou na třeboňském
pracovišti studovány sinice a řasy. Staly se již vyhledávanými organizmy
v biotechnologii.
Ročně se zde napěstuje kolem 4 000 tun suché biomasy. Nejčastěji
se pěstuje Arthrospira (Spirulina), dále Chlorella, Dunaliella a Haematococcus. Využití mají jako potravinové doplňky, přídavky do krmiva a potravinářská barviva. Další perspektivou je hledání producentů speciálních látek s inhibičními účinky na bakterie, viry, rakovinné buňky, plísně
atd., čili jsou kandidáty na nové léky. Pozornost této tzv. bioprospekce si
získaly organizmy rostoucí v extrémních podmínkách, jako sněžné řasy,
termofilní sinice z horkých pramenů, ale i např. řasy z jezer v Antarktidě. Jejich sběr, izolace, čištění a testování jejich růstových parametrů
je náplní skupiny v Botanickém ústavu AVČR v rámci grantu BIORAF
od Technologické agentury ČR. Výsledkem je již několik patentových
kmenů produkujících např. více-nenasycené mastné kyseliny (vlastně
náhrada rybího oleje), dále fykocynin, modré barvivo pro potravinářství
a kosmetiku atd. Jejich příznivé účinky na zdraví se prokázaly v krmných
pokusech s kuřaty ve spolupráci s fy. Rabbit, Trhový Štěpánov aj.
Ve sbírce vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Třeboni se pěstují mokřadní rostliny už více
než 40 let. Sbírka slouží pro účely vědecké, některé rostliny zkoumají
zaměstnanci našeho pracoviště, jiné poskytujeme dalším výzkumným
institucím, sami pak sledujeme nároky pěstovaných druhů, důležité pro
jejich přežití v kultuře i přírodě. Protože velká část z pěstovaných rostlin jsou rostliny v přírodě vzácné, často kriticky ohrožené, slouží sbírka
také jako genová banka. To znamená, že rostliny ve spolupráci s orgány
ochrany přírody udržujeme a množíme v kultuře pro případ, že by z naší
přírody definitivně vymizely. Postupně se naše sbírka rozrůstá (v roce
2016 bylo pěstováno 798 různých populací vodních a mokřadních rostlin) a také otvírá široké veřejnosti. Její část je zpřístupněna veřejnosti
a funguje jako malá botanická zahrada. Rok 2016 přinesl řadu pro návštěvníky příjemných změn. Snažili jsme se v rámci možností více zpřehlednit veřejně přístupné expozice - zejména novým uspořádáním rostlin, které více odpovídá výskytu rostlin v přirozených společenstvech.
V této souvislosti byla rozšířena expozice slaniska, upravena expozice
potočních a bahenních rostlin. Nově byla vytvořena expozice střídavě
vlhkých luk. Abychom návštěvníkům ještě více prezentované biotopy
přiblížili, byly vytvořeny čtyři nové naučné panely.
Největším lákadlem letní sezóny bylo otevření nové expozice „Zajímavé vodní a masožravé rostliny z celého světa v akváriích“ umístěné
v malém skleníku přímo v areálu Sbírky. Ve čtyřech 200 l a dvou 100 l
akváriích si zájemci mohli prohlédnout nejrůznější přizpůsobení rostlin
vodnímu prostředí. Výhodou akvárií je, že zájemcům nezůstává ze života rostlin pod vodou nic skryto. Zájemci se tak mohli seznámit s různými
růstovými formami vodních rostlin, prohlédnout si specializované, často bizarní, kořenové systémy plovoucích vodních rostlin, u různolistých
rostlin pozorovat rozdílnost ve tvaru listů pod a nad vodní hladinou.
Další část expozice byla věnována masožravým rostlinám. Zde bylo
možné seznámit se s rafinovanými mechanismy lákání a lapání kořisti
bublinatkami, rosnatkami, špirlicemi, tučnicemi, láčkovkami i dalšími
méně známými masožravými rostlinami.
Důležitou součástí naší práce je také vzdělávání studentů a environmentální výchova dětí a osvěta dospělých, pravidelné pořádáme

Jihočeská hospodářská komora,
Oblastní hospodářská komora
Třeboň
Palackého nám.106/II, Třeboň
Kontakt:

Jana Kočová
t 389 822 609
@ kocova@jhk.cz
www.jhk.cz

Hlavním posláním Jihočeské hospodářské komory (JHK) je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své
nezastupitelné místo v oblasti shromažďování a poskytování informací
pro podnikatele, poradenské a konzultační činnosti, vzdělávání, reprezentaci a koordinaci společných zájmů svých členů vůči orgánům státní správy a samosprávy, vyjadřování se k legislativním návrhům a jiným
opatřením, propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti členských subjektů a vytváření neformálních obchodních kontaktů.
Prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT poskytuje oblastní
kancelář výpisy z rejstříků Informačních Systémů Veřejné Správy jako
je například výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, výpis
katastru nemovitostí, výpis bodového hodnocení řidičů apod. a také
ověřuje listiny a podpisy.
JHK poskytuje členským subjektům, nečlenským firmám, ale i široké
veřejnosti na základě jejich požadavků semináře a informační, konzultační a poradenské služby, o které je neustále velký zájem.
V roce 2016 pokračovala JHK v podpoře technického vzdělávání,
zrealizovala několik projektů podporující technické vzdělávání. Mezi
významné projekty řadíme Dobrodružství s technikou a technickou
soutěž T-Profi. V návaznosti na provedené dotazníkové šetření z roku
2015 byl identifikován velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků
v Jihočeském kraji napříč textilním a oděvním průmyslem. V průběhu roku 2016 byla provedena jednání mezi podniky v daném oboru,
školami a odborem školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje s cílem iniciovat vznik nového učebního oboru, který
by do budoucna pokryl poptávku pracovního trhu po kvalifikovaných
pracovnících v textilním a oděvním průmyslu. Při Jihočeské hospodářské komoře vzniklo v roce 2016 Sdružení Textil JHK, které zastřešuje
komunikační platformu mezi zainteresovanými subjekty a zabývá se
dále propagací tohoto odvětví směrem k žákům základních škol a jejich
rodičům.
Nejvýznamnějšími akcemi JHK jsou: Burza škol, Burza pracovních příležitostí, Exkurze pro ZŠ, SŠ a SOU, Exkurze pro výchovné pedagogické
pracovníky, Podnikatelské fórum, Společenský ples a Dny podnikání na
Třeboňsku.
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VII.

Neziskové
organizace

Agentura Třeboňsko o.p.s.
Lesní 158, 379 01 Třeboň
Kontakt:

RNDr. Libuše Kotilová
t 602 103 337 @ kotilova@trebonsko.com
www.trebonsko.com

V roce 2016 zajišťovala Agentura
Třeboňsko o.p.s. tak jako každý
rok od května do září pravidelné
kostýmované prohlídky historické části města. Každé pondělí se
Historické toulky věnovaly rodu
Rožmberků, ve středu jsme chodili
po stopách Schwarzenberků. Na
trase se obvykle vystřídají 3 průvodci v historických kostýmech.
O prázdninách jsme i tentokrát zajistili oblíbený program Třeboňské
tajemné pověsti (úterý a čtvrtek),
který provází dva průvodci a na
trase návštěvníci potkají dalších
15 postav, například vodníka Čochtana, Bílou paní Perchtu, žebráky, Krčína, kata a další. V září pořádáme každoroční Houbařskou výstavu
v zámecké galerii, kterou po 14 dní zásobujeme čerstvými houbami. Je
to nejdelší výstava živých hub (doplněná obrazy a knihami) v České republice. Výstavu zajišťuje jeden mykolog, dobrovolní sběrači hub a tři
hlídači výstavy.

zúčastnili: PhDr. Michal Broža - vedouci kanceláře OSN v Praze, Mgr.
Martin Rosocha – učitel Gymnázia Třeboň, Mgr. Jan Skalík, – doktorand
z Masarykovy university Brno a Nissan Jazairi – irácký podnikatel a konzultant. V témže měsíci jsme pozváním Divadla na tahu, které předvedlo hry Protest a Audience z pera Václava Havla, vytvořili příležitost pro
občany města a okolí si připomenout jubileum nedožitých „Osmdesátin
Václava Havla“. Představení bylo výborné a hojně navštívené. V říjnu
proběhla cestovatelská přednáška „Namibie – příroda a lidé jihozápadní
Afriky“, kde manželé Lukáš a Simona Šimkovi srovnali přírodní, etnické,
historické a politické podmínky této mladé demokracie s naší polistopadovou historií. 26. prosince proběhlo již tradiční vánoční setkání
v kostele Všech svatých v Lutové. Bylo krásnou možností zamyslet se
nad odkazem Vánoc četbou vybraných úryvků z bible a duchovní literatury při společném zpívání koled, které zahrálo trio Helena Gráfová
(flétna), Kateřina Křováková (housle) a Matouš Šimek (kytara). 29. prosince akademie ve spolupráci s Domovem Libníč uspořádala kulturní
odpoledne pro klienty domova „Recitál básní Jaroslavy Kutheilové“ za
doprovodu hudebních interpretů Eriky a Matěje Suchanových. Přednesu básní se ujala Simona Šimková spolu s přítomnou autorkou (zároveň klientkou Domova) Jaroslavou Kutheilovou. Závěrečnou akcí bylo
uspořádání koncertu „České mše vánoční“ Jana Jakuba Ryby v kostele
v Lutové v podání Strážského chrámového sboru ve spolupráci s třeboňskými hudebníky.

Divadelní spolek Kajetán
Vedoucí spolku: Helena Herrmannová
t 723 221 585 @ helena.herr@gmail.com
www.kajetan-trebon.blog.cz

Česká křesťanská akademie
Místní skupina Třeboň
Vedoucí místní
skupiny:

RNDr. David Pithart CSc.
(Od 15.11. 2016 RNDr. Lukáš Šimek)
t 602 763 112 @ simeklukas@seznam.cz
www.krestanskaakademie.cz

Občanské sdružení si klade za cíl vést přímý dialog o aktuálních otázkách života společnosti přímo s občany formou přednášek, diskuzí
a dalších kulturních aktivit. Jde o nestátní, neziskové a nadstranické
sdružení. Žije z členských příspěvků, dotací a darů. Přednášky a panelová diskuze se konaly ve spolupráci s Gymnáziem Třeboň, aby studenti
měli s akcemi co nejužší kontakt.

V dubnu se uskutečnila panelová diskuse „Imigrace, Evropa a Češi“,
která na úvod přinesla shrnutí o vývoji migračních vln do Evropy v 20.
a 21. století, zkušenosti práce dobrovolníků pomáhajících přímo v terénu v utečeneckých táborech na Balkáně a také poznatky o začleňování
a přijímání migrantů v naší zemi. Na příspěvky vystupujících navázala
široká diskuze z pléna, kterou řídil moderátor David Pithart. Panelu se

Divadelní spolek Kajetán zahájil rok 2016 novinkou. V restauraci Beseda
uvedl večer autorského čtení pod názvem Kavárna v šuplíku. Kajetáni
představili divákům svou vlastní prózu i poezii a program doprovodily
písně v podání třeboňského dívčího vokálního souboru Sedmikrásky.
Vzhledem k tomu, že zájem diváků byl velký, plánuje soubor v budoucnu večer autorského čtení zopakovat s novým repertoárem.
Na přání diváků byla v dubnu uvedena v obnovené premiéře prvotina Eriky Suchanové „Pojďte s námi na půdu“. Hlavní roli stárnoucího
emeritního vysokoškolského profesora si stejně jako před deseti lety
zahrál Jaroslav Psík. Dále byly uvedeny reprízy her „A drž mi tam nahoře místo“, „Ať žije Bouchon!“ a „Kurz ručních prací“. Několik představení
sehrál Kajetán i ve společenském sále Lázní Aurora pro lázeňské diváky.
V květnu již tradičně spolek uspořádal benefiční představení pro Hospicovou péči sv. Kleofáše. V červnu pozval Kajetán děti na pohádku „Jak
Dorotka lakomou královnu vytrestala“. V říjnu spolek přijal pozvání do
Prahy a sehrál dvě benefiční představení hry „Kurz ručních prací“ v divadelním sále školy Jedličkova ústavu. Obě představení byla vyprodaná
a celý výtěžek byl věnován Jedličkovu ústavu na pomoc handicapovaným dětem. V říjnu Kajetán potěšil v Píseckých horách děti ze sdružení
Arpida a Kaňka veselou pohádkou „O dvou ježibabkách“. V prosinci spolek jako každoročně připravil mikulášskou pohádku s nadílkou pro děti.
V tomto roce to byla pohádka O Ďasuli a Čertirádovi.
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Divadelní spolek Kajetán má díky podpoře města své zázemí v třeboňském Divadle J. K. Tyla a těší se stálému zájmu diváků, o čemž svědčí
vyprodaná představení.

rodního dne žen, oslavu 1. Máje, vzpomínkový akt u příležitosti 71. výročí 2. světové války a osvobození naší vlasti u pomníku Na Kopečku,
či střeleckou soutěž pro děti a mládež. Zástupci klubu se zúčastnili Dne
jihočeských hraničářů v Trocnově u Borovan. Členové organizace jsou
pravidelnými účastníky akcí, které pořádá Krajská a Národní rada Klubu
českého pohraničí.

Destinace Třeboňsko o. p. s.
Kontakt:

Ing. Marie Košinová
t 725 582 305
@ kosinova@trebonsko.cz
www.trebonsko.cz

Obecně prospěšná společnost Destinace Třeboňsko vznikla v roce 2008
za účelem prezentace, propagace a vytváření image Třeboně a Třeboňska jako atraktivní destinace cestovního ruchu. K tomuto účelu provozuje turistický a informační portál www.trebonsko.cz, nejnavštěvovanější internetový portál o třeboňském regionu. Od roku 2015 je web
zmodernizovaný, responzivní, umožňující plnohodnotné využití informací portálu i pro majitele chytrých telefonů a tabletů.

Portál informuje nejen o Třeboňsku obecně a o památkách, turistických zajímavostech, naučných stezkách, má také rozsáhlou nabídku
ubytování a velký kalendář kulturních a společenských akcí. O některých eventech informuje zvláště podrobně, neboť je i jejich mediálním
partnerem. Za rok 2016 zaznamenal portál Třeboňsko.cz celkem 435
905 návštěv a bylo zobrazeno 1 609 904 stránek.
Destinace Třeboňsko s partnery pořádala ve dnech 19.–21. srpna
2016 dvanáctý ročník Rybářských slavností. Cílem slavností je udržení
rybářských tradic a rybářského řemesla v regionu a posílení vnímání
spojitosti regionu s tradičním rybářstvím. Samozřejmostí je i bohatý
gastronomický a kulturní program. Destinace organizovala řadu dalších
akcí určených pro nejširší veřejnost - Vinařský ples, Velikonoce Pod Světem, Pálení čarodějnic, Znovínské vinobraní, Halloween, Silvestr. Velký
zájem byl o letní taneční večery na Louce u Zlaté stoky, burčákové dny
a akce pro děti.

Základní kynologická organizace
Předseda:

Ing. Jan Lacina
@ laroja@cmail.cz

Členové klubu
Ing. Jan Lacina, Jan Holický, Ing. Karel Dvořák, Vilém Klaboch, Jitka Šefčíková, Lukáš Lacina, Kateřina Prommerová, Václav Vosika, Radek Bicek,
Zoja Horáková, Ota Moravec, Petr Lukačovič, Iva Rozkydalová, Jiří Strnad.
V roce 2016 pořádala
Základní kynologická
organizace č. 223 dvě
vrcholné kynologické
akce národního významu. Obě soutěže
proběhly ve sportovním areálu Sportkemp
Doubí. První z nich, Výběrový závod na mistrovství republiky všech
plemen, byl ve dnech
16. - 17. dubna 2016.
Přihlásilo se 42 startujících, ze všech koutů
naší vlasti, se svými
psími miláčky. Soutěžilo se podle mezinárodního zkušebního řádu
IPO3, v disciplínách A –
stopa, B – poslušnost, C – obrana. Každá z disciplín je hodnocena zvlášť
a maximální počet bodů je 100 v každé. Vítězem s celkovým počtem
bodů 280 se stala Jitka Davídková se svým německým ovčákem Chester
Eqidius. Druhý byl rovněž německý ovčák Urry Majorův háj se svým páníčkem Jaroslavem Josefíkem, rovněž s 280 body, ale horší obranou. Na
třetím místě skončil Jiří Poukar se svým belgickým ovčákem Tarpanem
s 278 body. Domácí závodník Ing. Jan Lacina se psem ze svého chovu
Mangem Laroja zaujal čtvrté místo s 273 body.
Druhým pořádaným závodem bylo Mistrovství republiky belgických
ovčáků, které se v Třeboni konalo již po páté. Celkem bylo nahlášeno
47 startujících. Závod vyhrál Jiří Čejka s fenou Ciara Meggan Bohemia
s 284 body. Na druhém místě skončil Pavel Hrobař se psem Al Campo
Graf Czech s 283 body a na třetím Markéta Maňáková s fenou „A“ Coudy
z Údolí Jizery s 281 body. Z domácího klubu tentokrát nikdo nestartoval. Všichni se věnovali organizační činnosti, za což jim patří velké
poděkování, stejně jako vedoucímu a všem pracovníkům Sportkempu
Doubí, kteří se o nás výborně starali. Díky skvělému zázemí a bezchybné organizaci jsou závody pořádané naší organizací velmi oblíbené
a hojně navštěvované kynology z celé republiky.

Klub českého pohraničí
sídliště Hliník 826, 379 01 Třeboň

Předseda městské Miroslav Král
t 723 616 051
organizace:
Městská organizace Klubu českého pohraničí je neziskovou organizací,
která v Třeboni vznikla v roce 1998, a to jako jedna z prvních na jihu
Čech. Kluby českého pohraničí jsou založeny a pracují ve všech krajích
České republiky a také na Slovensku. Organizace vydává celostátní
zpravodaj s názvem Hraničář. Klub má svůj program a stanovy.
Pro své členy uspořádal klub v roce 2016 například oslavu Meziná-
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Agentura Bárny
Heřmanova 51, 170 00 Praha
Kontakt:

Pavel Barnáš
t 603 262 759

@

info@okolotrebone.cz

www.okolotrebone.cz

ročenka 2016

Na přelomu června a července 2016 oslavil festival Okolo Třeboně své
pětadvacetiny, a to sérií velkých koncertů s programem exkluzivně vytvořeným pouze pro Třeboň. Potvrdil tím významné postavení akce,
která tradičně otevírá ve městě letní sezonu a je každoročně místem
setkání již slavných hudebníků s mladými talenty, kteří se dostávají do
povědomí široké veřejnosti. Návštěvnost a pestrost programu, který
propojuje různé žánry a neomezuje se pouze na hudbu, potvrdila výsadní postavení festivalu Okolo Třeboně a souvisejících akcí v kulturní
nabídce města. Pavel Barnáš do Třeboně opět přivedl špičkové folkaře,
symfoniky i hvězdy pop music a dalších hudebních odvětví - legendy,
ale i mladé kapely stoupající vzhůru. V tradičním termínu, kdy začínají
prázdniny, v Třeboni nechybělo ani Divadlo Járy Cimrmana. Čtyřdenní
menu festivalu Okolo Třeboně dokázalo, že v současném světě zahlceném zábavou, má největší šanci na úspěch program, který je v něčem
výjimečný. Roku 2016 to bylo například premiérové spojení kapely
Nezmaři s Třeboňským lázeňským symfonickým orchestrem a vystoupením Felixe Slováčka mladšího. Ani v tomto ročníku nechyběla sledovaná soutěž mladých kapel Houpací kůň, do níž se přihlásilo téměř 90
kapel a písničkářů a hlasování o nejúspěšnější kapelu přineslo festivalu
Okolo Třeboně velkou popularitu i na facebooku. Festivalový program
zakončil velký koncert kapely Chinaski v zámeckém parku a 25. ročník
přinesl ještě jednu novinku – festivalové pivo, pro které diváci vybrali
jméno Okoloko.
Navíc i tento jubilejní rok naplnili organizátoři – Agentura Bárny
v čele s Pavlem Barnášem – pak i dalšími koncerty až do podzimu, které do Třeboně přivedly Anetu Langerovou s kapelou, Václava Hudečka
s komorním orchestrem Musica Lucis Praga a Michala Horáčka s hudebním projektem Na cestě. Prázdniny opět uzavřela tradiční a velmi
oblíbená akce nazvaná Zavírání plavecké sezony, která se odehrála na
plážích rybníka Svět.

Pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna
Třeboňská 336, 378 01 Chlum u Třeboně
Kontakt:

vicích v podání našeho pěveckého sboru Česká mše vánoční od Jana
Jakuba Ryby za doprovodu orchestru členů Třeboňského lázeňského
symfonického orchestru.
Členové pěveckého sboru se scházejí ke svým zkouškám pravidelně
jednou týdně. Pod vedením sbormistra Jana Mauleho obohacují svůj
stávající repertoár o nové písně a skladby nejen sborového charakteru.
Zázemí mají ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou
v Chelčického ulici v Třeboni. Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna je stále otevřen všem novým zájemcům o sborový zpěv. Členové mezi sebou rádi
přivítají každého, kdo má chuť společně pracovat a zpívat sobě i druhým pro radost.

Sdružená obec baráčníků Třeboň
Dukelská 128, 379 01 Třeboň
Kontakt:

Helena Filípková – rychtářka
t 721 477 032
Marta Weberová – syndička
t 606 658 577 @ weberovamarta@seznam.cz
facebook: Třeboňští Baráčníci

Sdružená obec baráčníků Třeboň byla založena 26. února 1933 a od té
doby nikdy nepřerušila svoji činnost. Organizačně spadá pod VIII. župu
„Vitoraz“ Tomáše ze Štítného se sídlem v Českých Velenicích. Vrcholným
orgánem je pak Veleobec se sídlem v Praze. Podle regulí českého baráčnictva je hlavním úkolem spolku prohlubovat lásku k vlasti a zachovávat národní tradice.
Baráčníci udržují staré obyčeje, lidové zvyky a slaví tradiční české svátky.
Konšelstvo obce je vždy řádně zvoleno a výkonnými činovníky jsou rychtář, místorychtář, pantatínek, panímaminka, syndik (jednatel), berní (hospodář), slídil účtů, švandymistrová, šafářka, dráb, ponocný, vzdělavatel,
písmák a gratulant. Členové se oslovují „tetičky“ a „sousedé“ a tykají si. Na
důležitá a slavnostní zasedání oblékají baráčníci tzv. svéráz s krásně vyšívanými halenami nebo bohatě zdobené lidové či spolkové kroje. Tak také
každoročně tančí při staročeském zvyku stavění máje na třeboňském náměstí Českou besedu. V posledních letech se díky dotacím města mohli
pustit svépomocně i do opravných prací na rychtě. Baráčníci nejsou uzavřená společnost a vždy rádi mezi sebou vítají hosty a dobrovolníky se
stejným smýšlením. Jsou hrdi, že mohou svým činěním podpořit vlaste-

Sylvie Sedláčková – starostka sboru
t 722 900 644, 384 797 005
Jan Maule – sbormistr
t 728 861 818
www.peslav.cz

V roce 2016 završil smíšený pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna svou 153
letou tradici. Pestrost sborového repertoáru našeho pěveckého sboru
měli možnost ocenit posluchači i lázeňští hosté při pravidelných vystoupeních v sále Lázní Aurora. Radost jsme rozdávali i při koncertech
v nejbližším okolí a účastnili se slavnostních aktů města Třeboně.
Mezi nejzajímavější veřejná vystoupení patřil společný koncert s pěveckým sborem Sonitus Písek. Koncert se konal v kostele sv. Jiljí a Panny
Marie Královny v Třeboni a byl velkým zážitkem pro posluchače i samotné účinkující. V době adventu zazněla v Třeboni, v Lužnici a ve Štěpáno-
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nectví a národní sounáležitost a nenechat české tradice a zvyky zmizet
v nenávratnu. V roce 2016 byli baráčníci zapsáni do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.

Junák – český skaut

Středisko Rožmberská růže Třeboň, z.s.
Na Chmelnici 1208, 379 01 Třeboň

Skautský oddíl POUTNÍCI
Vedoucí oddílu: Petr Kadlec
t 608 353 913
@ petr.kadlec@skaut.cz
www.poutnici.wz.cz

Jsme smíšený skautský oddíl zaměřený na pěší turistiku. Na pravidelných čtvrtečních schůzkách se od 16.30 do 18.00 hodin věnujeme nejrůznějším aktivitám. Snažíme se nasbírat co nejvíce bodů do celoroční
hry, hrajeme míčové a jiné pohybové hry, vyrábíme, kreslíme, zlepšujeme své dovednosti...Jednou za měsíc vyrážíme o víkendu na jedno,
příležitostně vícedenní výpravu. Někdy jdeme pár kilometrů a opékáme
buřty, jindy s sebou do přírody vezmeme i rodiče, uspořádáme tematickou party s přespáním v klubovně, prozkoumáváme bližší i vzdálenější
města... Vyvrcholením celého skautského roku je letní tábor. První týden
je putovní - odjíždíme poznat vždy jiný kout naší republiky. Následující
dva týdny trávíme nepřetržitě v přírodě. Naše tábořiště se nachází v lese
na břehu rybníka, bydlíme ve stanech a každý den prožíváme neopakovatelné zážitky. V minulých letech jsme jako Asterix a Obelix odolávali
Římanům, putovali po zámcích a hradech ČR, přemohli ďábelské síly ve
hře Jumanji nebo ničili a úspěšně zničili lorda Voldemorta. V roce 2016
jsme s našimi téměř třiceti členy navštívili spoustu krásných míst v blízkém i vzdálenějším okolí Třeboně. Zlatým hřebem našeho poznávání
byl letní putovní tábor, na který jsme se vydali na jižní Moravu - do Brna.

Skautský oddíl ŽABKY

Loňské jaro pro nás bylo ve znamení skautských závodů pro Světlušky a Vlčata (děti od 6 do 11 let). V dubnu jsme pořádaly v Třeboni okresní kolo závodu pro okolní skautské oddíly. Družině Vlčic se
podařilo závod vyhrát a postoupit do krajského kola v Prachaticích,
a dokonce i do celostátního kola, které se konalo v Novém městě na
Moravě. V celorepublikové konkurenci se umístily na 6. místě. Všechna
kola závodů, která testují skautské dovednosti např. jednání v krizových situacích, si holky velmi užily. Starší skautky se v květnu zúčastnily mezinárodní skautské akce Intercamp, na kterou se sjíždějí skautské
oddíly z celé Evropy a Severní Ameriky, a která se konala v pevnosti
Josefov nedaleko Jaroměře. Společně s dalšími skauty z různých zemí
jsme prožily skvělý prodloužený víkend, vyzkoušely si týmové aktivity,
ochutnaly jídla z různých částí světa, našly si nové kamarády a procvičily angličtinu. Vyvrcholením aktivit pak byl dvoutýdenní letní tábor
na tábořišti u Bechyně. Kromě tradičního táborového programu jsme
také stihly navštívit několik zajímavých míst v okolí. Po celou dobu nás
provázeli mimozemšťané, cestovaly jsme totiž napříč vesmírem z planety na planetu. Dále jsme se v září účastnily setkání skautů z jižních
Čech Jamboree, které se konalo ve Volyni. V prosinci vedení oddílu
vyrazilo již tradičně do Prahy na skautský seminář Miquik, plný zajímavých přednášek a kultury.

Skautský oddíl RACKOVÉ
Vedoucí oddílu: Josef Motyčka
Oddíl byl založen v roce 1968 pod názvem Žluté bestie RNDr. Jiřím
Bartošem CSc. Po normalizaci byl přejmenován na oddíl Ernesta Che
Guevary ( vedoucí oddílu se s Che Guevarou osobně setkal). Ing. Jan
Papáček - Johny - v roce 1976 přidal k názvu - vodní oddíl. Po sametové
revoluci bylo jméno opět změněno, tentokrát na Rackové.
Cílem oddílu je seznámit děti a mládež se životem přírody a v přírodě. Formou her a soutěží se přenášíme do dob minulých. Vedeme členy
k rozvíjení jejich vlastností, schopností těla i ducha. Respektujeme jejich
záliby a přání.
Jaro jsme přivítali čištěním studánek, pravidelně navštěvujeme záchrannou stanici. Chodíme do přírody a jezdíme na výlety na kolech. Při
našich hrách jste nás mohli zahlédnout v ulicích města, nebo na výpravách do okolí. Někteří nás vídají na vodních plochách v okolí Třeboně.
Pravidelně se v klubovně scházíme každý pátek.

Vedoucí oddílu: Ivana Moravcová
t 721 620 460
@ iva.mor@centrum.cz
www.zabky.skauting.cz
První skautský oddíl Žabky se v minulém roce opět rozrostl. Nyní máme
přibližně 60 členek, od prvňáčků až po dospělé vedoucí, které už studují
na vysoké škole. Scházíme se každé úterý a pátek na schůzkách, na kterých jsou holky rozděleny podle věku. Kromě schůzek také pravidelně
pořádáme výpravy, jezdíme na krajské a celostátní skautské akce a každý rok pořádáme letní tábor.
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Spolek přátel Třeboně
Masarykovo nám č. 1, 379 01 Třeboň
Předsedkyně:

PhDr. Jiřina Psíková
t 724 244 648
@ jirinapsikova@seznam.cz
www.spolekprateltrebone.cz

ročenka 2016

Spolek přátel Třeboně je nezisková organizace sdružující lidi se zájmem
o kulturu, vlastivědu, krajinu a historii Třeboně a Třeboňska, byla založena
v roce 2001. Od roku 2008 pečuje o obnovené Muzeum a galerii Třeboň.
V zimních měsících uspořádal spolek tři cestopisné přednášky. V lednu novinářky Hanky Hosnedlové Neuvěřitelná Indie a v únoru Stanislavy Matějů o Novém Zélandu. V březnu se uskutečnila přednáška
Richarda Lhotského o Jávě a Karla Pracha o jeho dojmech z přírody
a společnosti severozápadu USA. K výročí Karla IV. přednesl Martin
Formánek přednášku o této významné osobnosti našich dějin. V únoru
proběhla beseda s klavíristou Janem Simonem v rámci koncertů Třeboňských nocturen.
V uplynulém roce připravil spolek dva tradiční zájezdy autobusem.
V květnu padesát účastníků jelo po stopách Rožmberků. Cesta vedla
nejprve do Netolic, areálu starého přemyslovského hradiště, dále do
poutního kostela v Kájově a potom do minoritského kláštera v Českém
Krumlově. Výlet zakončili návštěvou poutního kostela a muzea v obci
Svatý Jan nad Malší. Podzimní zájezd byl na Vysočinu, nejprve do Vyskytné u Jihlavy s rodinnou firmou na ruční výrobu čokolády, dále do
Třeště (muzeum betlémů a synagoga) a konečně do městečka Brtnice
s třetím největším zámkem na Vysočině, bohužel v dezolátním stavu.
Tradiční cyklovýlet se konal v červnu podél Zlaté stoky od soutoku
s Lužnicí do Třeboně. Zúčastnilo se na třicet lidí.
V říjnu připravil spolek návštěvu třeboňského archivu, kde si mohli
účastníci prohlédnout historické depoty pod Dlouhou chodbou, s průvodkyní archivářkou Laděnou Plucarovou. V listopadu pak provedla Jiřina Psíková skupinu zájemců po hřbitově sv. Jiljí se starým kostelíkem.

Většina členů nastoupila na střední školy po celém Jihočeském kraji.
Bylo rozhodnuto o pokračování ve školním roce 2017/2018. Spolek jako
v předchozích letech spolupracoval i s jinými subjekty na projektech:
Historické toulky Třeboní a Tajemné třeboňské pověsti.
Členové spolku ve spolupráci s odborem kultury a cestovního ruchu
dramaturgicky připravili a personálně zajistili týdenní festival Pohádková Třeboň.

Svaz důchodců, o.s. Třeboň
Vrchlického 937, 379 01 Třeboň
Předsedkyně:

Spolek třeboňského
loutkového divadla
Březanova 6/I
Kontakt:

Augustin Kotil
t 724 059 134

@

augustin.kotil@centrum.cz

Rok 2016 byl pro loutkové divadlo rokem mírně odpočinkovým, oproti
posledním rokům. Odehráli jsme 27 představení a z toho 12 na zájezdech.
Premiérová představení byla dvě. Jedno dětské, které připravili členové dramatického kroužku, se jmenuje O neposlušných kůzlátkách. S tímto představením se děti představily na krajské přehlídce loutkového divadla Skupovy Strakonice. Byla oceněna především výtvarná stránka, elán,
se kterým do představení jdou a dramaturgicko-režijní koncept.
Druhé představení bylo určené pro středoškoláky a dospělé. Vychází
z příběhu chlapce, který onemocněl rakovinou. Jmenuje se Oskar a růžová paní. Představení vzniklo jako absolutorium 1. ročníku loutkářské
konzervatoře dvou členů souboru. Byly při něm použity nové loutkářské postupy a zužitkována byla snaha o naplnění podtitulu konzervatoře „Překračování hranic“.
V průběhu roku jsme se účastnili řady akcí pořádaných městem Třeboň
anebo jeho společnostmi: Masopust, Otevírání lázeňské sezony, Krčínovy
slavnosti, Lázeňská Třeboň, Svatováclavské slavnosti a Třeboňský advent.
Začátkem prázdnin se část souboru účastnila národní přehlídky loutkového divadla v Chrudimi. Tam absolvovali celotýdenní semináře zaměřené na tvorbu loutkového divadla.
Dramatický kroužek, patřící ke spolku, v září ukončil svou činnost.

Jarmila Baštová
t 604 179 183

Svaz důchodců je nezisková organizace sdružující občany, převážně důchodce, pod heslem „Aby nikdo nebyl sám“. V roce 2016 měl třeboňský
Svaz důchodců celkem 65 členů, což nabádá k zamyšlení získat nové členy. Scházíme se v Kulturním a kongresovém centru Roháč každou první
středu v měsíci v počtu 45 členů. Z činností roku 2016 můžeme zmínit
například besedy s Městskou policií, zástupci Technických služeb Třeboň,
s. r.o., Spolku přátel Třeboně, Městského úřadu Třeboň, CHKO Třeboňsko
nebo sociálních služeb působících ve městě a okolí. Děti z MŠ Sluníčko
a MŠ Jeronýmova zpestří Mezinárodní den žen, nebo Den matek. Také
v roce 2016 jsme pořádali zájezd do Jihočeského divadla, tentokrát na
Zpívání v dešti a na představení ochotníků ze Stráže nad Nežárkou Ten,
kdo utře nos. Vypravili jsme se na výlet do Kamenice nad Lipou a Žirovnice a na výstavu Hobby v Českých Budějovicích. Připomínáme si jubilea
našich členů. Společná setkání obohatí živá muzika. Věříme, že se budeme setkávat i nadále, a že rozšíříme naše řady o další členy.
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Spolek Třeboňská nocturna
Vrchlického 937, 379 01 Třeboň
Kontakt:

Ing. Irma Mrázková
t 721 585 178 @ info@trebonskanocturna.cz
www.trebonskanocturna.cz

V r. 2004 vznikl letní festival Třeboňská nocturna, který již za 13 let
přivítal řadu hvězd, např. G. Beňačkovou, E. Urbanovou, A. Plachetku,
Bennewitzovo kvarteto a desítky dalších významných umělců. Loňský
ročník lze považovat za jeden z nejúspěšnějších z doposud konaných.
Výkony klarinetisty F. Russa z Francie spolu s Wihanovým kvartetem, P.
Šporcla s Gipsy Way Ensemble, Š. Margity a K. Kalvachové během závěrečného koncertu a především pak houslisty J. Špačka spolu s klavíristou M. Sekerou během srpnového koncertu nadchly zaplněné sály
i nádvoří Městského úřadu. Do dalšího ročníku se podařilo zahrnout
jednoho z laureátů soutěže Pražského jara, maďarského trumpetistu
M. Könyves-Tótha spolu s varhaníkem J. Tůmou, či skvělého houslistu
Jana Mráčka. Dále pozvání přijali barytonista Roman Janál spolu s harfenistkou Hanou Müllerovou, rumunská sopranistka Elenu Mosuc, nebo
Dasha, Jan Smigmator a Big Band Felixe Slováčka. Prostor dostávají
i naši mladí umělci při koncertu, který již řadu let pořádáme pod názvem Pódium mladých.

Třeboňský divadelní festival

Třeboňský lázeňský
symfonický orchestr
Kontakt:

Jiří Zatloukal
t 602 231 744

@

zatloukal@lansystem.cz

V roce 2016 Třeboňský lázeňský symfonický orchestr odehrál již 58. koncertní sezónu. Celých 56 let stál na dirigentském stupínku pan Jaroslav
Kohout. Na konci roku 2015 ho vystřídal pan Josef Zaplatílek – dlouholetý dirigent Jihočeského divadla, pod jehož taktovkou hraje Třeboňský
lázeňský symfonický orchestr stále. V minulé sezóně jsme zahráli 9 pravidelných koncertů ve společenském sále Lázní Aurora. Na začátku roku
- už téměř tradičně – naše vystoupení zahájilo ples českobudějovického
Rotary klubu. V kouzelném prostředí pohádkového zámečku Kratochvíle u Netolic jsme provedli téměř dvouhodinový koncert pro účastníky
mezinárodního kongresu, který pořádal Botanický ústav Akademie věd
ČR. Koncert měl velký úspěch a sklidil bouřlivý potlesk. Další netradiční
koncert zahrál orchestr na velkém nádvoří třeboňského zámku v rámci
festivalu „Okolo Třeboně“ jako doprovodný orchestr skupiny Nezmaři.
Jako sólista s námi vystoupil také Felix Slováček jr. Ten také několik skladeb orchestr spolu s Nezmary dirigoval. Pravidelné koncerty pořádáme
v Lázních Aurora, obvykle každé poslední úterý v měsíci, od 19.30 hod.
Na nich chceme obnovit tradici spolupráce se studenty - sólisty z českobudějovické konzervatoře. Nadšeně také přivítáme v orchestru nové
kolegy.

U Nádrže 257, 379 01 Třeboň
Kontakt:

Veronika Tlačilová
t 724 093 255
@ tlacilovaveronika@seznam.cz
www.tdf.cz

Třeboňský divadelní festival byl založen se záměrem nabídnout všem
příznivcům divadla a kultury výjimečná divadelní představení a ojedinělé
kulturní zážitky. V roce 2016 proběhl jeho XII. ročník. Dramaturgie festivalu byla uzpůsobena tak, aby si na své mohli přijít nejen diváci obdivující
herecké umění pražských divadelních společností v čele s Oldřichem Kaiserem, Jiřím Lábusem, Karlem Rodenem a mnoha dalšími, ale také nadšené herce z neprofesionálního souboru. Bohužel malým divákům jsme
nemohli splnit jejich přání a představení Radovanovy radovánky bylo zrušeno. Celkově XII. ročník festivalu navštívilo okolo 1200 diváků.
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Třeboňští pištci
Vedoucí souboru: Mgr. Václav Šimeček
t 605 853 634
@ milesim@seznam.cz
Hudební mládežnický soubor Třeboňští
pištci založila v roce
1974 Mgr. Milena
Šimečková. Za 42
let své nepřetržité
existence
soubor
uskutečnil
doma
a v zahraničí více než
1100
koncertních
vystoupení.
Třeboňští pištci účinkovali v množství rozhlasových a televizních pořadů,
natočili pět CD a koncertní DVD. Součástí souboru se od r. 2013 stalo
dívčí flétnové kvarteto Rozeta. Pištci hrají v hudebních úpravách Mileny
a Václava Šimečkových multižánrový repertoár (renesanční a barokní
skladby, lidové písně, ale i populární evergreeny a swingovou hudbu).
V roce 2016 Třeboňští pištci reprezentovali město Třeboň na koncertech
v Praze, v Havlíčkově Brodu, v Rudolfově, na velikonočním koncertu ve
studiovém sále Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, v Třeboni na
Otevírání lázeňské sezóny.
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Základní organizace
Vincencké společenství z.s.
Českého zahrádkářského svazu místní pobočka Třeboň
Vrchlického 937, 379 01 Třeboň
Předsedkyně:

Ing. Věra Davidová
t 776 685 879 @ vdavidova@ssrv.cz

Předsedkyně:

Ing. Marie Košinová
t 384 724 547

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Třeboni měla
v roce 2016 celkem 59 členů. Ti se scházeli každé první úterý v měsíci v klubovně domu zahrádkářů. Besedy byly zaměřeny na nejrůznější zahrádkářská témata, např. na pěstování netradičních letniček, na
ovocnářství, údržbu zeleně aj. Předvánoční posezení zaujalo poutavým
vyprávěním M. Meškanové na téma Bylinky a jejich přínos pro zdraví.
Tradiční podzimní výstava zahrádkářských výpěstků spojená s 5. ročníkem soutěže o nejkrásnější jablíčko při Jabkobraní přilákala mnoho
návštěvníků. Uskutečnila se v termínu 1.–3. října 2016. Její součástí byla
zahrádkářská poradna pana V. Leštiny, poradnu o bylinkách zajistila M.
Meškanová.

Uspořádali jsme 53. ročník soutěže Za Třeboň krásnější. V rámci zahrádkářských exkurzí jsme navštívili Slavonice, Novou Bystřici a Českou
Kanadu. V předvánočním čase jsme sbírali inspiraci na adventním trhu
v rakouském Reichentalu. I v roce 2016 zajišťovala Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu moštování ovoce v moštárně v Lesní
ulici.

Zálesáci Třeboň
Na Chmelnici 1208, 379 01 Třeboň
Vedoucí oddílu:

Bohumil Čihák
t 725 836 374 @ zalesaci@volny.cz

Vincencké společenství, zapsaný spolek, je dobročinné sdružení, které
v Třeboni působí od roku 1995. Spolek se snaží pomáhat všem, kteří pomoc potřebují, zvláště starým, opuštěným a nemocným lidem, čímž naplňuje své poslání a cíle, které jsou v souladu se stanovami Spolku. Společenství je neziskové, svoji činnost hradí z darů a členských příspěvků.
K hlavní činnosti patří kromě osobních návštěv nemocných, starých
a opuštěných lidí u nich doma, také pravidelné návštěvy v Domově seniorů a podpora činnosti Hospicové péče sv. Kleofáše. Péče o potřebné
se uskutečňuje bez ohledu na jejich náboženství, národnost, rasu či politické přesvědčení. Spolek vychází ze spirituality sv. Vincence de Paul,
jejíž hlavními znaky jsou dobrota, láska k bližnímu a myšlenka, že lidé,
ať už je jejich místo kdekoliv na světě, jsou za sebe navzájem odpovědni, neboť člověk, který někomu jinému pomáhá žít, pomáhá žít všem
ostatním.
Spolek pořádá různé společenské akce a poutní zájezdy, které sdružují všechny věkové kategorie, mnohé jsou ve spolupráci s třeboňskou
farností. Každou neděli se schází ve farním sále při kávě či čaji, častými
návštěvníky zde jsou i lázeňští hosté. V roce 2016 jsme jeli společně na
pouť do Borovan, na Dobrou Vodu, do Nových Hradů, do Tábora. Na
Den matek jsme uspořádali akci s názvem Křeslo pro otce Martina aneb
seznámení s novým správcem třeboňské farnosti P. Martinem Bětuňákem. Nejvýznamnější událostí roku byla pomoc s organizací a hlavně
účast na červnové primici třeboňského rodáka Dominika Ettlera. Primiční mši v třeboňském kostele předcházela společná cesta na slavnostní
vysvěcení novokněze do českobudějovické katedrály.

www.zbttrebon.blogspot.cz
Cykloturistický oddíl Zálesáci nabízí
klukům a holkám
ve věku od osmi
let výlety na kole
do okolí Třeboně,
výpravy s bivakováním v přírodě, soutěže a hry po celý
rok. Členové se učí
dopravní předpisy,
jízdě v terénu, údržbě a opravě svých kol. Většina členů navíc závodí - v našem modrém
dresu Z Bike Team Třeboň („zet“ jako Zálesáci, zkráceně ZBT).
Od roku 2002 jsme pravidelně závodili v Galaxy sérii (www.galaxy-serie.cz). V roce 2016 jsme navíc vyzkoušeli místní seriál osmi závodů
horských kol Jihočeský MTB pohár (www.jihoceskymtbpohar.cz), kde
byl nejlepším juniorem Tomáš Bajer – 7.místo celkově, starším žákem
Jirka Koktavý – 3.místo (+ 1. místo v Galaxy sérii!) a mladším žákem Víťa
Zadražil – 7.místo (+ 2.–3. místo v Galaxy sérii).

Výcvikové canisterapeutické
sdružení Hafík, z.s.
Domanín 150, 379 01 Třeboň
Předseda
organizace:

Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
@ jaroslava.bickova@canisterapie.org

Koordinátor
dobrovolníků:

Mgr. Ludmila Cimlová
t 777 153 845
@ ludmila.cimlova@canisterapie.org
www.canisterapie.org

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík je nestátní nezisková organizace, která vznikla v lednu roku 2001 v Třeboni. Spolek se zabývá především praktikováním odborné canisterapie a felinoterapie a dále vzděláváním a výcvikem canisterapeutických týmů (dobrovolníků se psem).
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Ke konci roku 2016 Hafík evidoval 69 akreditovaných dobrovolníků s 80
otestovanými psy, 21 dobrovolníků se psem v přípravě, 3 dobrovolnice s kočkami a 1 dobrovolnici s miniponíkem. Spolek Hafík v roce 2016
uskutečnil, či se podílel na uskutečnění, 114 jednorázových zážitkově
edukačních akcí, jež byly zaměřené na canisterapii. Při akcích dobrovolníci pracovali s 3412 klienty, žáky, dětmi a zájemci o problematiku. Dobrovolníci v průběhu roku docházeli na pravidelnou canisterapii a felinoterapii za klienty do 60 zařízení po celé České republice a individuálně
navštěvovali klienty v 5 rodinách.

Hokejový a bruslařský klub
„Štiky“ Třeboň
Hlavní trenér:

Petr Fleischman
t 724 336 694 @ p.fleischman@umtrebon.cz
www.facebook.com/hokejtrebon

Hokejový a bruslařský klub Štiky Třeboň z.s. je od roku 2008 hlavním
organizátorem mládežnického hokeje a výuky bruslení v Třeboni. V sezóně 2016/17 se pravidelných tréninků účastnilo 59 dětí. Dalších 119
dětí z prvních tříd třeboňských základních škol se naučilo bruslit v 10
hodinovém kurzu bruslení v Jindřichově Hradci, kurzy jsou plánované
i na další roky. Nově se našim dětem věnovala pravidelně i trenérka
krasobruslení. Více než 30 dětí z klubu se zapojilo do soutěží a turnajů
v ledním hokeji, od kategorií přípravky po mladší dorost. Hráči mladších
ročníků (nar. 2009/2010) úspěšně reprezentovali město na turnajích přípravek v Třeboni (zlato), Českém Krumlově (zlato a bronz) a Českých
Budějovicích (2. místo). Hlavním pozitivem sezóny byl rostoucí zájem
o lední hokej a bruslení v Třeboni, zcela zřejmě v souvislosti s přípravou
výstavby krytého zimního stadionu. Pokud se děti chtějí věnovat lednímu hokeji či krasobruslení na soutěžní úrovni, musí cca od 3 třídy začít
dojíždět do okolních měst s krytými zimními stadiony. To je samozřejmě
pro většinu rodičů finančně a časově neúnosné a mnoho dětí tak musí
se svým milovaným sportem nedobrovolně končit. Budoucnost klubu
je tak zcela jistě spojena s tím, zda se podaří v Třeboni vybudovat krytý
zimní stadion.

s předpokladem účasti dětí na závodech v roce 2017. Kromě závodní
přípravy se věnujeme také celkovému tělesnému rozvoji, zlepšení fyzické kondice a motorických dovedností. Třeboňské judo se prezentovalo
na Akademii Domu dětí a mládeže a na Masarykově náměstí v rámci
Olympijského třeboňského léta. V roce 2016 oslavilo české judo 80.
výročí. U této příležitosti byla oceněna dlouholetá práce třeboňských
trenérů, kdy Vilém Zachleder dostal ocenění za celoživotní přínos českému judu a Jaroslav Fliegel obdržel bronzovou plaketu Jihočeského
svazu juda.

SK Boxing Třeboň
Ke Hřišti 98, 379 01 Třeboň
Kontakt:

Miroslav Foral
t 608 731 438

@

montpelier@seznam.cz

www.boxingtrebon.wz.cz
Rok 2016 byl čtrnáctým rokem existence oddílu, který v Třeboni svoji
seniorskou (elite) sekcí, je již pátým rokem vrcholovým sportem zařazen do celostátní soutěže – Extraligy boxu seniorů. V loňském roce skončil na čtvrtém místě z osmi klubů a je jediným sportem v Třeboni na
vrcholové úrovni. Nejvýznačnější postavou této sekce byl odchovanec
Třeboně – supertěžká váha Adam Kolařík – který v tomto soutěžním
roce nebyl poražen. Do roku 2015 jsme soutěžili pod sponzorským
zabezpečením třeboňských lázní. V r. 2016 oddíl extraligy boxuje pod
názvem SK Box HydroKov Třeboň.
Mládež v tomto hodnotícím období dosáhla nebývalého početního rozšíření, a to nejen uživatelsky, ale hlavně zájmem soutěžit aktivně.
Tradičně náš oddíl pokračuje ve skvělých výsledcích v celostátních mládežnických soutěžích. Za rok 2016 kategorie žáků skončila na 4. místě (mezi 43 oddíly), kadeti na 5. místě a junioři na místě osmém. Mezi
nejlepší členy oddílu patří Ondřej Kolařík (bratr Adama Kolaříka), Jakub
Rožboud, Patrik Floreskul, Václav Sokolík a Pavla Hrošková.

Judo Třeboň, z.s.
Novohradská 232, 379 01 Třeboň
Kontakt:

Ing. Jaroslav Fliegel
@ jfliegel@tiscali.cz
judo.trebonsko.org

Oddíl třeboňského juda vedou trenéři Vilém Zachleder (3. DAN), Jaroslav Fliegel (2. DAN) a Kateřina Bišová (1. DAN). Trénujeme v tělocvičně
Domu dětí a mládeže každé pondělí a čtvrtek. V oddílu jsou děti od 7 let
až po dospěláky. V roce 2016 se nám podařilo rozšířit členskou základnu
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TJ Jiskra Třeboň, z.s.
Jiráskova 444/II, 379 01 Třeboň
Kontakt:

BBS. Petr Jecha
t 724 589 783
@ sekretar@jiskratrebon.cz
www.jiskratrebon.cz

Předseda:

Představitelé TJ Jiskra Třeboň
Ing. Lubomír Skála
t 737 207 896 @ skala@jiskratrebon.cz

Místopředseda: Ing. Petr Chalupa
t 602 952 762 @ chalupa@jiskratrebon.cz

ce závodní činnosti a rekreačního jachtingu, tak ve výchově nových
jachtařských nadějí. Pravidelné účasti na závodech se věnovaly až
čtyři posádky dospělých, které hájily barvy třeboňské Jiskry i města
Třeboně na tuzemských, ale i zahraničních vodách. Vrcholem sezóny
pro celý oddíl, nejen pro závodníky, bylo ovšem pořádání republikového mistrovství lodní třídy Pirát na domácí vodě. To se uskutečnilo na
hladině Světa po dlouhých letech a podle hodnocení většiny účastníků posunulo laťku pořadatelského zajištění domácího šampionátu na
úroveň pro historii posledních let nebývalou. S příchodem několika
nových členů či sympatizantů do loděnice mohli třeboňští občané,
kteří aspoň trochu sledují dění na rybníku Svět, zaznamenat častější pohyb plachet po hladině. K tomu svým dílem přispěly také nové
naděje našeho sportu. Do jejich řad rádi uvítáme chlapce i dívky - na
lodích pro začátečníky, které má oddíl k dispozici, mohou závodit až
do věku patnácti let.

Místopředseda: Stanislav Koranda
t 602 272 829 @ koranda@jiskratrebon.cz

Kuželky

Tělovýchovná Jednota Jiskra Třeboň byla založena roku 1884. V současné době sdružuje 16 oddílů s celkovým počtem členů 916.

Předseda oddílu: František Roubík
t 606 544 839 @ f.roubik@centrum.cz

Členská základna
mládež – 482 | dospělí – 434

Z důvodu chybějící kuželkářské dráhy v Třeboni, musí oddíl kuželek
odehrát svá domácí utkání a tréninky v Lomnici nad Lužnicí. V tomto
směru se blýská na lepší časy, protože město Třeboň plánuje výstavbu
moderní čtyřdráhy.

Kopaná
Předseda oddílu: Ing. Lubomír Skála
t 737 207 896 @ skala@jiskratrebon.cz
Fotbalový oddíl opět koncepčně pracuje s mládeží, jejíž členská základna tvoří přes 120 dětí a neustále se rozrůstá díky spojení s fotbalovým klubem Slovan Břilice. V roce 2015 se značně zlepšily sportovní podmínky díky městu Třeboň, jenž vybudovalo Sportovní areál
Hliník. Mužstvo dospělých bylo účastníkem soutěže DIVIZE skupina
A a umístilo se na posledním místě, což znamenalo sestup do krajské soutěže KP muži. Mládežnická mužstva hrají nejvyšší krajské
soutěže: starší a mladší přípravka jsou účastníkem krajského přeboru – nejvyšší soutěže, starší a mladší žáci jsou účastníkem krajského
přeboru – nejvyšší soutěže. Tuto soutěž hraje Třeboň ve společenství
s TJ Slovan Břilice.

Lední hokej
Předseda oddílu: Mojmír Vonka
t 607 561 992
@ vonka@jiskratrebon.cz

Házená
Předseda oddílu: Stanislav Koranda
t 602 272 829 @ koranda@jiskratrebon.cz
V současné době činí členská základna 82 dětí a 48 dospělých. Krajské
soutěže hraje mládež:
Minižáci „A“ – 3. místo | Minižáci „B“ – turnajový systém | Mladší žáci
– 2. místo | Mladší žákyně „A“ – 4. místo | Mladší žákyně „B“ – 5. místo
Starší žáci – 2. místo | Mladší dorostenci – 7. místo | Muži 2. Liga – 7.
místo

Jachting
Předseda oddílu: Ing. Marek Valenta
t 602 465 080 @ roubicek@jiskratrebon.cz
Poloha loděnice: domanínská strana rybníku Svět (v sousedství koupaliště Ostende)
Rok 2016 znamenal pro oddíl jachtingu nárůst aktivity jak po strán-

Provozní podmínky kluziště vybudovaného v r. 2008 na Tyršově stadionu neumožnily obnovení aktivní činnosti hokejového oddílu ani v r.
2016. Kluziště bylo v provozu za zimu pouze dva měsíce. Tato doba je na
činnost družstev nedostačující. Třeboňáci, kteří chtějí hrát hokej závodně, postupně odchází do oddílů majících odpovídající podmínky (např.
Tlačil, Vopelka, Doktor, P. Fleischman, D. Nehoda aj.). Oddíl má přes zmíněné potíže členku TJ Jiskra Martinu Vonkovou, která se v rámci možností vysokoškolského studia věnuje hokeji hostováním v prvoligovém
Kladnu. V letním období je členkou základního kádru reprezentačního
družstva žen České republiky v in-line hokeji hrajícího pravidelně na
mistrovství světa (naposledy v Argentině a Itálii). Z toho všeho je zřejmé, že přes všechny problémy a potíže hokej mezi třeboňskými sportovci stále nezanikl.
Tím, že 12. prosince 2016 zastupitelé města podpořili záměr výstavby krytého zimního stadionu, vznikla naděje, že lední hokej mající v Třeboni více než 85 letou tradici, opět ožije. Vždyť od Českých
Velenic až po Veselí nad Lužnicí (tj. cca vzdálenost 60 km) takové
sportovní zařízení chybí. Spousta dětí a mládeže nejen z města, ale
i okolních míst, by mohla začít kvalitně bruslit, hrát hokej, krasobruslit a sportovat.
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Nohejbal
Předseda oddílu: Karel Kubica
t 602 643 541

@

hkub@centrum.cz

V minulosti oddíl působil ve druhé nejvyšší lize v ČR. Dnes tým mužů
startuje v okresním přeboru. Mládežnická družstva hrají jen turnajově.
Klub pořádá každé léto velmi populární turnaj „O mistra Světa“. Tohoto
turnaje se pravidelně zúčastňují i reprezentanti ČR.

Sportovní gymnastika

Dobrou zprávou je, že na soupisce jsme měli 19 hráčů a za šachovnicí se
jich postupně objevilo 15! Nicméně je mezi nimi jen jeden junior a celkový věkový průměr družstva je nad 50 let. Toto bychom chtěli v budoucnu změnit.
Mimo sobotních zápasů probíhají celoročně páteční tréninky v klubu důchodců (naproti Městské knihovně). Za účelem tréninku i náboru nových členů byl uspořádán tradiční letní rapid turnaj na koupališti
Ostende (ROCh Cup) a červnový turnaj mládeže (O pohár tří ředitelů).
Naši hráči se účastnili i tradičních turnajů zejména v Jihočeském kraji, např. Štěpán Papáček vyhrál Memoriál P. Karla Traxlera (9. ročník) ve
Veselí nad Lužnicí a spolu s Dr. Petrem Šimkem vyhrál i tradiční Gambit
Petra Voka v Českém Krumlově (již 26. ročník bleskového turnaje dvojic,
na kterém všechny přivítal sám vladař domu rožmberského, Petr Vok).
Ve Veselí, v Krumlově, v Táboře a ve Vyšším Brodě hráli i další členové
oddílu.

Předseda oddílu: Ladislava Kocandová
t 723 379 819
Sportovní gymnastky nemají svoji pravidelnou soutěž a tak startují na
různých závodech po celém Jihočeském kraji.

Tenis
Předseda oddílu: Ing. Petr Chalupa
t 602 952 762 @ tenis@jiskratrebon.cz

Stolní tenis
Předseda oddílu: PaedDr. Jan Novák
t 724 218 418 @ novak@jiskratrebon.cz
Stolní tenisté měli v sezoně 2016/17 v soutěžích dospělých 4 družstva.
V krajském přeboru skončil „A“ tým na 1. místě (44 b.), a postoupil do
divize. Třeboňské „béčko“ hrálo krajskou soutěž, v níž obsadilo 6. příčku.
Další dvě družstva působila v okresním přeboru (OP). Tým „C“ obsadil 5.
místo OP I. Tým D v OP III skončil na solidním 5. místě. V roce 2016 jsme
uspořádali žákovský turnaj za podpory města Třeboně. O třeboňské naději, Ondřeji Peškovi (r. nar. 2003), byly již několikrát publikovány v tisku
jeho úspěchy. I v loňské sezoně se mu dařilo na turnajích jednotlivců. Je
nesmírně platným hráčem v „A“ i „B“ týmu.

Šachy
Předseda oddílu: Ing. Bohdan Hitzger
t 723 814 045 @ dufek@jiskratrebon.cz
Šachisté z TJ Jiskra již čtvrtý rok účinkují ve 2. divizi krajského přeboru
osmičlenných družstev. Všichni hráli dobře, ale největším bojovníkem
byl Milan Krátký. I když jsme v základní části obsadili 1. místo, ve skupině
hrající o postup do 1. divize se nám nepodařilo vyhrát ani jednou. K vítězství nad Strakonicemi a Royalem České Budějovice jsme měli blízko.
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Tenisový oddíl měl k 31. prosinci 2016 celkem 160 členů, z toho 83 do
19 let.
Tenisový oddíl převzal v polovině roku 2015 do správy nově vybudované zázemí ve sportovním areálu na Hliníku, které se v roce 2016 dařilo úspěšně provozovat ve spolupráci s panem Robertem Šerým. Nové
zázemí tenisového klubu nahradilo původní provizorní a nedůstojné
prostory staré 35 let. Nájemné za zázemí s částkou 55 000 Kč a spolu
se souvisejícím spotřebami a službami (elektrická energie, plyn, vodné
a stočné, úklid) ve výši přesahující 50 000 Kč a s nájmem za tenisové
kurty 12 000 Kč tvořilo hlavní výdajovou položku tenisového oddílu.
Výbor tenisového oddílu prošel v březnu roku 2016 obměnou a ve
volbách získal silný mandát pro svou další práci. Nově pracuje ve složení Petr Chalupa, Jan Vališ, Ondřej Macháček, Radek Hrubec, Michal
Zavadil, Dalibor Filip.
V letní tenisové sezóně proběhlo 9 víkendových turnajů ve všech
věkových kategoriích (včetně historicky prvního v babytenisu) s celkovou účastí 318 hráček a hráčů zapsaných do kalendářní listiny Českého
tenisového svazu a dalších 3 turnaje oddílové. I s ohledem na utkání
v soutěžích družstev našich 6 týmů v období od začátku května do konce června a třemi prázdninovými tenisovými kempy pro děti (ve kterých
se vystřídalo 42 dětí). V roce 2016 došlo také k částečnému naplnění
dlouhodobé vize oddílu: účast v soutěžích s našimi odchovanci, kdy
za družstvo A dospělých ve větší míře začali nastupovat naši mladí odchovanci a kdy se generační obměnu povedlo ustát bez ztráty účasti ve
druhé nejvyšší krajské soutěži. Závodní družstva oddílu tenisu sehrála
během měsíců května a června mimo družstvo babytenisu celkem 35
mistrovských utkání. Z toho 17 utkání na domácích dvorcích. Družstva
oddílu obsadila všechny věkové kategorie, mládežnická družstva hrála nejvyšší krajské soutěže. Družstvo mladších žáků skončilo dokonce
na vynikajícím 3. místě za družstvy LTC Tábor 1903 a LTC Tonstav České
Budějovice a před družstvy Pelhřimova, Humpolce, Hluboké, Tábora B
a Strakonic.

ročenka 2016

Veslování
Předseda oddílu: Luboš Baierling
t 724 014 064 @ baierling@jiskratrebon.cz

Jurková, J. Vochoska ml. a J. Šimkovský.
Za takto skvělý rok je třeba poděkovat všem činovníkům klubu, závodníkům a zejména trenérům J. Vochoskovi st., M. Illemu, T. Klímovi, J.
Veselému a K. Peškovi.

Volejbal
Předseda oddílu: Karel Dvořák
t 606 248 343

@

dvorakova@jiskratrebon.cz

Týmy mužů a žen startují každoročně v krajských soutěžích. Klub doplácí na nedostatek mládeže v Třeboni a tím nedochází k rozvoji mládežnických družstev.
Veslařský oddíl TJ Jiskra Třeboň je klub s bohatou historií, který vychoval celou řadu medailistů z Olympijských her, Mistrovství světa dospělých i juniorů a Mistrovství Evropy. Vyrostli zde také Olympijští vítězové
z Helsinek z roku 1952 – K. Mejta, J. Havlis, J. Jindra, S. Lusk.
V roce 2016 klub obsazoval na veslařských závodech téměř všechny kategorie od mladšího žactva až po dospělé a veteránské závodníky. V klubu
aktivně závodilo více než 40 závodníků. Rok 2016 byl opět pro klub velmi
úspěšný a navázal na úspěšná předcházející léta. Dočkali jsme se opět i velké medaile z mezinárodních závodů a k vodám rybníka Svět přivezla zlatou
medaili z juniorského Mistrovství světa z nizozemského Rotterdamu a zároveň titul mistryně světa členka osmiveslice Eva Klímová.
Hned v zimní sezoně zvítězila na Mistrovství ČR na trenažéru, svěřenkyně trenéra J. Veselého, M. N. Jurková v kategorii juniorek a zároveň v téže
sezoně překonala i český juniorský rekord v jízdě na veslařském trenažéru časem 6:52,1 min. V květnu veslaři Jiskry Třeboň reprezentovali sebe
i město na mezinárodní regatě ve švýcarském Chamu a zároveň navázali
spolupráci s veslaři z družebního města Interlaken. První červnový víkend
patřil jako tradičně slavným veslařským Primátorkám v Praze. Po předchozím úspěchu dorostenců, se tentorkát podařilo zvítězit osmiveslici
starších žákyň vedenou trenéry T. Klímou a J. Vochoskou st. ve složení: S.
Kohoutová, I. Klímová, V. Čupitová, A. Šimkovská, V. Libánská, na korm. E.
Klímová ve spol. s veslařkami z VK Olomouc a Břeclavi. V osmě dorostenců
zvítězil svěřenec J. Vochosky st. K. Pecha. O týden později se veslaři Jiskry
Třeboň zúčastnili Mistrovství Oblasti Vltava, kde získali 4 mistrovské tituly, 7 druhých míst a 3 třetí místa. Na následujícím MČR juniorů a seniorů
v Račicích se nám podařilo získat 3 medaile. Na dvojskifu juniorek M. N.
Jurková stříbro (trenér J. Veselý), na osmiveslici žen E. Klímová také stříbro
a bronz R. Illeová a E. Klímová (obě trenér M. Ille) na osmiveslici juniorek.
Začátek července bývá již tradičně ve znamení MČR žactva a dorostu.
Letošní 2 mistrovské tituly, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile nás opět zařadily mezi nejúspěšnější kluby celého mistrovství. Zlato získala párová
čtyřka starších žákyň trenéra T. Klímy ve složení: S. Kohoutová, I. Klímová,
V. Libánská, L. Mašková, korm. E. Klímová. Druhé zlato získala svěřenkyně
trenéra J. Vochosky st. V. Čupitová na skifu starších žákyň. O týden později se E. Klímová na osmiveslici zúčastnila juniorského Mistrovství Evropy
v litevské Trakai, kde získala 4. místo. Nicméně přes prázdniny se děvčata ještě výrazně zlepšila a na konci srpna už na juniorském Mistrovství
světa pokořila i všechny soupeřky a v nizozemském Rotterdamu zvítězila
a získala titul mistryní světa. O prázdninách veslařský klub TJ Jiskra Třeboň
opět uspořádal na rybníku Svět tradičně mezi veslaři velmi oblíbené mezinárodní Mistrovství ČR Masters (závodníků starších 27 let). Zúčastnilo
se jej více než 300 posádek a z toho přes 50 zahraničních. Na konci srpna
také veleúspěšnou Třeboňskou regatu s mezinárodní účastí a více než
600 startujícími posádkami z 27 klubů. V podzimní části sezony je třeba
vyzdvihnout stříbrnou a bronzovou medaili závodníků kategorie Masters na Mistrovství světa v dánské Kodani – K. Peška, M. Illeho na dvojce
a čtyřce bez kormidelníka a také skvělé vystoupení třeboňských veslařů
na MČR družstev v září na kanále v Račicích. Zde zvítězily třeboňské starší
žákyně (trenéři T. Klíma a J. Vochoska st.) a zároveň zvítězily v celkovém
celoročním hodnocení Českého poháru před veslařkami z pražské Slavie.
O tento úspěch se zasloužilo družstvo ve složení: S. Kohoutová, I. Klímová,
V. Čupitová, A. Šimkovská, V. Libánská a L. Mašková. Družstvo juniorů pod
vedení trenéra J. Vochosky st. skončilo v celoročním hodnocení na krásném pátém místě. U obou družstev to bylo z celkového počtu 35 klubů.
Celý rok pracovalo v Třeboni pod vedením trenéra J. Veselého Sportovní
centrum mládeže, kam byli z našeho klubu zařazeni 3 závodníci – M. N.

Korfbal
Předseda oddílu: Mgr. Miloš Jindra
t 606 752 287 @ jindra@jiskratrebon.cz
Korfbalový oddíl nedisponuje žádným seniorským týmem ani mládežnickým týmem.

Florbal
Předseda oddílu: Vojtěch Matuška
t 725 718 644 @ matuska@jiskratrebon.cz
V sezoně 2016/2017 se florbalový klub FK Santos zúčastnil v soutěži
mužů Regionální ligy mužů, kdy jako nováček prošel sezonou úspěšně
a umístil se na bronzovém stupni za Pískem a Českým Krumlovem. Tým
Juniorů jako nováček v této kategorii, kdy nastupoval převážně s hráči
v dorosteneckém věku, zakončil sezonu na 7. místě. Tým dorostenek nastupoval v rámci spolupráce s českobudějovickým SK Meťák a také jako
nováček se umístil na 7. místě, když na třetí místo ztratil jen 6 bodů. Oddílu florbalu se podařilo rozjet mladší kategorii starších žáků, ve které se
uvažuje o přihlášení do příštího soutěžního ročníku.

Asociace sportu pro všechny
Předseda oddílu: Jan Jelínek
t 777 326 008

@

jelinek@jiskratrebon.cz

Tento oddíl má pouze rekreační charakter a nestartuje v žádných mistrovských soutěžích. Pořádá pravidelně turnaje pro mládež.

Atletika
Předseda oddílu: Mgr. Ivan Rokos
t 602 214 042 @ sodomka@jiskratrebon.cz
Družstvo žen: 4. místo v KP, Ivan Rokos: 3. místo v KP jednotlivců na
10 000 m. Pořádané soutěže: Třeboňská atletická liga /sprintérské,
skokanské, překážkářské, vícebojařské, vrhačské, běžecké odpoledne/.
Spolupořádání: Běh zámeckým parkem. Účast v soutěži Jihočeský běžecký pohár ( Zdeňka Benedová 21. místo celkově, v kategorii: 7. místo,
Lukáš Rokos 16. místo celkově, v kategorii: 4. místo, Ivan Rokos 25. místo celkově, v kategorii: 8. místo). Pravidelné tréninky: pondělí 16–18
hod., úterý 17–18 hod., čtvrtek 16–18 hod. v tělocvičně ZŠ Sokolská
a Tyršově stadionu.
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