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Vážení občané, vážení partneři zdravého města, 
vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte nám, abychom vám ještě jednou popřáli hodně zdraví a vše dobré do roku 2014.

Zároveň vám přinášíme první dávku informací ze Zdravého města Strakonice, doufáme, že mezi nimi budou i ty zajímavé právě 
pro vás.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na letošní rok.

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

I v roce 2014 můžete ve Strakonicích darovat krev s Českým červeným křížem

Odběry krve se konají ve vybrané středy (cca 1x za 14 dní) od 8.00 do 10.00 hodin v Nemocnici 
Strakonice (odběrné místo je v budově vedle lékárny).
První šanci jste letos již minuli, ale další možnost bude ve středu 22. ledna.

Den otevřených dveří ZŠ Povážská

Jste rodiči budoucího školáka a přemýšlíte, kterou strakonickou školu pro své dítě vybrat? Ve čtvrtek
16. ledna od 14.00 do 17.00 hodin bude pro veřejnost otevřena nejnovější strakonická škola 
ZŠ Povážská.

Hledá se dobrovolník!

Ve Strakonicích je o dobrovolníky zájem. Například Centrum podpory pěstounských rodin 
Strakonice hledá dobrovolníky pro práci s dětmi. Nízkoprahové centrum CROSS zase 
dobrovolníky volnočasových aktivit mládeže. Domov pro seniory Rybniční nabízí celou paletu 
dobrovolnických pozic, přivítají i dobrovolníka, který by měl zájem se starat o zahradu (více 
v lednovém Kompostu na str. 5). 

Chybí Vám informace o dění ve Strakonicích?

Čas od času je stále ještě ve Strakonicích slyšet povzdech „Tady se nic neděje!“. Naopak těm, kdo se 
do dění ve Strakonicích zapojují se zdá, že akcí je až dost. Přesto máte pocit, že Vám chybí 
informace? Nestačí Vám tištěná komerční periodika? Zkuste některé z následujících ryze 
elektronických médií, portálů a profilů.

http://www.strakonice.eu/content/chybi-vam-informace-o-deni-ve-strakonicich
http://www.strakonice.eu/content/chybi-vam-informace-o-deni-ve-strakonicich
http://www.knih-st.cz/sites/default/files/Kompost-01-14.pdf
http://databaze.dobrovolnik.cz/databaze-projektu/volnocasove-aktivity-v-nizkoprahovem-zarizeni-pro-deti-a-mladez-cross-strakonice/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=599358366766812&set=a.522120851157231.1073741826.490109707691679&type=1&theater
http://www.strakonice.eu/content/o-dobrovolniky-je-ve-strakonicich-zajem
http://www.strakonice.eu/content/den-otevrenych-dveri-zs-povazska-8-leden-2014
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=608196942549621&set=a.522120851157231.1073741826.490109707691679&type=1&theater


Josef Režný by v únoru slavil významné jubileum 

Nestor strakonických dudáků by se v únoru dožil 90 let. K tomuto jubileu je připravena výstava 
Vzpomínka na Josefa Režného ve foyer domu kultury, vernisáž výstavy bude v pátek 31. ledna 
v 17.00 hodin. 
Muzeum středního Pootaví Strakonice chystá vzpomínkový večer s názvem Josef Režný - 
vzpomínkový večer k nedožitým 90.     narozeninám, který se uskuteční v úterý 11. února 
v 19.00 hodin v Rytířském sále strakonického hradu.

Jaké akce se nedávno uskutečnily?

Vánoční   benefiční jarmark
Výtěžek prosincové benefice určený Nadaci pro transplantaci kostní dřeně byl
přesně 64 487 Kč.

Rok 2013 očima Strakonické televize
Hned dvě rekapitulaci uplynulého roku si připravila Strakonická televize. 
V první se ohlédla za nejvýznamnějšími událostmi ve Strakonicích.  Ve 
druhém přinesla přehled kulturních akcí roku 2013.

Otužilce na Nový rok pozoroval rekordní počet lidí 
Již tradičně se u pivovaru na Nový rok ponořilo do ledové Otavy na dvě 
desítky plavců.

Co se chystá – výběr ze zajímavých akcí ve Strakonicích a okolí

Pravidelné zimní čištění ptačích budek
11. ledna ve 13.00 hodin, u altánu v Rennerových sadech
S sebou rukavice a pevnou obuv. Zve ZO Českého svazu ochránců přírody.

Divadelní přehlídka Setkání
O víkendu 11. – 12. ledna, Dům kultury ve Strakonicích
Osm ochotnických souborů se představí v rámci sedmého ročníku divadelní 
přehlídky Setkání.

Z Pekingu do Lhasy
14. ledna v 18.00 hodin, Promítací sál gymnázia
Přednáška s promítáním paní PhDr. Miloslavy Beranové v rámci cyklu 
S gymnáziem na cestách.

Povídání o waldorfské pedagogice
14. ledna v 15.30 hodin, Mateřská škola Lidická
Zajímají vás alternativní přístupy ke vzdělávání? Pak jste srdečně zváni na 
besedu s učiteli waldorfské školy v Písku.

Seminář o výchově dětí s     manžely Güttnerovými
18. ledna v 16.00 hodin, Mana, Lidická 194
Zkušenosti, nápady, tipy...

Pro děti - Jak Mecháček s Bedrníčkem neposlechli strýčka
19. ledna v 14.30  hodin a v 16.30 hodin, Kukturní zařízení 
U Mravenčí skály
Loutková pohádka.

Potřebujeme další temelínské reaktory?
22. ledna v 18.00 hodin, Restaurace Baobab nad Zborovem
Další beseda z cyklu Zelené otazníky Šmidingerovy knihovny. Debatovat 
přijede Ing. Edvard Sequens ze sdružení Calla.

http://www.knih-st.cz/akce/potrebujeme-dalsi-temelinske-reaktory
http://www.meks-st.cz/akce/jak-mechacek-s-bedrnickem-neposlechli-strycka
http://www.manacirkev.cz/img/10.png
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=234490240066528&set=a.218131428369076.1073741828.218117705037115&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=610919485610700&set=a.522120851157231.1073741826.490109707691679&type=1&theater
http://www.meks-st.cz/festivaly-vystavy/divadelni-prehlidka-setkani
http://www.strakonice.eu/content/pravidlene-zimni-cisteni-ptacich-budek-je-tu
http://www.tv.strakonice.eu/drupal/otu%C5%BEilci-plavali-na-nov%C3%BD-rok-v-otav%C4%9B
http://www.tv.strakonice.eu/drupal/p%C5%99ehled-kulturn%C3%ADch-ud%C3%A1lost%C3%AD-roku-2013
http://www.tv.strakonice.eu/drupal/p%C5%99ehled-nejd%C5%AFle%C5%BEit%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch-ud%C3%A1lost%C3%AD-roku-2013
http://www.sttv.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.588287481207234.1073741839.490109707691679&type=1
http://www.muzeum-strakonice.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/josef-rezny/
http://www.muzeum-strakonice.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/josef-rezny/
http://www.meks-st.cz/vystava/vzpominka-na-josefa-rezneho
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Re%C5%BEn%C3%BD


Strakonické příběhy I.
28. ledna v 18.00 hodin, Restaurace Baobab nad Zborovem
První vyprávění regionálního historika Karla Skalického „O Lidmile, co se 
zapomněla před Pánem Bohem“ zve Šmidingerova knihovna a ZO ČSOP.

- Muzeum středního Pootaví slaví letos 120 let od svého založení? 

- Letošní novoroční ohňostroj se uskutečnil již po patnácté?

- Každý měsíc si můžete díky Šmidingerově knihovně zlepšovat kulinářské umění v Kurzu 
zdravého veg(etari)ánského vaření? Kurz myslí na pokročilé (poprvé se uskuteční 
14. ledna) i začátečníky (poprvé se uskuteční 16. ledna).

- Dům dětí a mládeže Strakonice slaví letos 50 let od svého založení?

- Již od roku 2000, tedy letos již patnáctý rok, přispívá město Strakonice novorozencům do 
kolébky částkou 5 000 Kč.

- Nový ročník Akademie volného času začíná ve čtvrtek 23. ledna v 17.00 hodin a tématem 
bude Zmizelé Pošumaví.

Informační servis rozesílá Zdravé město Strakonice, emailový kontakt: zdravemesto@strakonice.eu 
Informační servis je ke stažení ve formátu pdf na adrese www.strakonice.eu/zdravemesto, menu Informační servis.
Použité fotografie pocházejí z archivu MěÚ Strakonice. 
© Zdravé město Strakonice, 2013 (www.strakonice.eu/zdravemesto).

Pokud si nepřejete tento informační servis dostávat, odepište na tento mail a do předmětu mailu napište „Odhlásit“.

http://www.strakonice.eu/zdravemesto
http://www.strakonice.eu/category/zdrave-mesto/informacni-servis
http://www.strakonice.eu/zdravemesto
mailto:zdravemesto@strakonice.eu
http://www.knih-st.cz/akce/zmizele-posumavi
http://www.ddmstrakonice.cz/
http://www.knih-st.cz/akce/zacatecnici-kurz-zdraveho-vegetarianskeho-vareni-2
http://www.knih-st.cz/akce/pokrocili-kurz-zdraveho-vegetarianskeho-vareni-2
http://www.muzeum-strakonice.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/planovane-akce-a-vystavy-v-roce-2014/
http://www.knih-st.cz/akce/karel-skalicky-strakonicke-pribehy-i
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