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Vážení občané, vážení partneři Zdravého města, vážení zástupci neziskových organizací,
vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte, abychom vás prostřednictvím nového e-mailového informačního servisu seznámili s vybranými akcemi, které se uskuteční 
v nadcházejícím období ve Strakonicích, jakož i s dalšími zajímavými a důležitými informacemi.

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

 

Ukliďme si Volyňku!

Akci v rámci kampaně Ukliďme si svět! pořádají společně Ekoporadna při Šmidingerově 
knihovně spolu s ZO ČSOP Strakonice, neformální skupinou Jsme Strakonice a o.s. Volyně 
v dolyně. Odvoz nasbíraných odpadů zajistí Technické služby Strakonice. 

Vše začne v sobotu 11. května ve 13:00 hod. ve Strakonicích Na Dubovci a ve Volyni na 
koupališti. Dobrovolníci se potkají u jezu u Strunkovic nad Volyňkou, kde bude připraveno malé
občerstvení.

A  ž 100 000 Kč na akci?  

Přesně tak velkou částku mohou od řady nadací získat na své aktivity mladí lidé. Informační 
seminář pro všechny, kdo mají dobré nápady a chtějí něco zajímavého a prospěšného ve svém
volném čase dělat připravilo Zdravé město Strakonice a občanské sdružení DO SVĚTA, 
regionální konzultant programu Mládež v akci.

Seminář se uskuteční 22. května v 15.00 hod.

Seminář je zdarma, je otevřen mládeži i vedoucím, kteří s ní pracují. Zájemci se musí přihlásit 
na mail zdravemesto@strakonice.eu do 15. května.

Veřejné projednání úprav ulice Mlýnská

Město Strakonice si Vás dovoluje pozvat na veřejné projednání studie parteru bytových domů 
v západní části ulice Mlýnská. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 27. května 
v 16 hod v zasedací místnosti MÚ, Na Stráži 270 (budova KB).

Studii představí Ing. arch. Dana Zákostelecká.

Společný grant 2013 je vyhlášen  !  

Z grantu mohou neziskové organizace a nově i Společenství vlastníků jednotek i neformální
sdružení získat  až 20.000 Kč na projekty, které reagují na náměty z Fóra zdravého města
nebo  souvisejících  s  čistotou  a  zkrášlováním  města,  včetně  péče  o  zeleň  a  údržby  okolí
bydliště. Doplňkovým tématem je Evropský rok občanů 2013. 

Konzultace k žádosti si lze domluvit  v kanceláři Zdravého města Strakonice na MÚ Strakonice,
Velké  náměstí  2,  Mgr.  Michal  Novotný,  telefon:  383  700  116,  e-mail:
zdravemesto@strakonice.eu. 

Uzávěrka  Společného  grantu  Zdravého  města  Strakonice  a  Komunitní  nadace  Blanicko  -
Otavské je 5. června 2013 (platí i razítko pošty).
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Jaké akce se nedávno uskutečnily?

 Společný úklid a další akce v rámci kampaně Strakonice čistější a   
krásnější
Informace nejen o společném úklidu, na který vyrazilo 127 dobrovolníků, najdete na 
stránkách kampaně a to včetně fotodokumentace. 
Všem, kterým není lhostejné jejich okolí, děkujeme! 

 Skončil monitoring plnění Komunitního plánu sociálních služeb  
Naposledy se nad výsledku monitoringu 30. dubna sešla řídící skupina komunitního 
plánování sociálních služeb. Výsledky hodnocení budou postupně zveřejněny na 
stránkách Zdravého města Strakonice a na stránce www.kpss-st.cz. 

 Den Země ve Strakonicích  
Rovných 130 dětí se postavilo na start přírodovědné vědomostní soutěže, kterou ke Dni Země uspořádal 
v CEV Podskalí Dům dětí a mládeže Strakonice. Soutěžící ve dvojicích plnili u řeky úkoly u 10 stanovišť. 
Ceny obdrželi první tři dvojice v každé věkové kategorii.

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

 Vzpomínka - obrazy z koncentračního Flossenbürg  
Vernisáž 7. května v 16:00 hod. Výstava potrvá do  3. června, Maltézský sál (hrad)
Výstava přiblíží díla umělců, kteří byli vězněni v koncentračním táboře Flossenbürg.
Pořádá: Městské kulturní středisko Strakonice

 Den otevřených dveří v Muzeu středního Pootaví a ve Středově  kém vodním mlýně  
V sobotu 18. května od 9:00 do 16:00hod. 
Vstupné zdarma!
Pořádá: Muzeum středního Pootaví

 Noc kostelů, kostel sv. Prokopa (hrad)  
Začátek v pátek 24. května v 17:30 hod.  
Program: mše sv., koncertní vystoupení, přednáška: Kdo je svatý?, koncert, přednáška o historii kostela, 
četba z Bible.
Pořádá: Římskokatolická farnost Strakonice

Č  eské nebe ve Strakonicích  

Předprodej vstupenek na představení Divadla Járy Cimrmana České nebe, které je na 
programu 24.6., je zahájen již v pondělí 6.5.! Cena: 310 Kč.

Rada seniorů

Poprvé 17. dubna se sešla strakonická Rada seniorů, která byla ustanovena jako poradní orgán
rady města.  Mezi její úkoly bude patřit: 

– vytvoření příznivého celospolečenského klimatu a rovnoprávné postavení seniorů ve všech 
oblastech života, 

– snaha o větší a aktivnější zapojení seniorů a využití všech možností v oblasti společenského, 
kulturního, sportovního života a ostatních volnočasových aktivit,

– zabývání se otázkami týkajícími se života seniorů ve městě (bydlení, oblast sociální 
a zdravotnictví, doprava, bezpečnost).
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Dětské zastupitelstvo připravilo bezbariérového průvodce po Strakonicích

Dětští zastupitelé v loňském roce procházeli městem se slepeckou holí a klapkami na očích a zdolávali město na 
invalidním vozíku. Výsledkem jejich snažení je nový informační leták s názvem Bezbariérově nejen po památkách
ve Strakonicích, který ocení turisté s i místní s různými druhy handicapu. Leták je dostupný v Městském 
informačním centru a je ke stažení na stránkách města zde.

Při tvorbě letáčku bylo využito zkušeností a rad pracovníků Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje 
a společnosti Tyfloservis.

Na kole dětem!

Již podruhé navštíví Strakonice benefiční cyklotour Na kole dětem! Tento sportovní projekt, 
který pomáhá onkologicky nemocným dětem, vymyslel a organizuje známý velocipedista Josef 
Zimovčák.

Přidat se k benefičnímu pelotonu se ve Strakonicích budete moci v neděli 9. června 2013.

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“.
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