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

přinášíme Vám další várku 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

PRÁVĚ DNES!

Josef Režný - vzpomínkový večer k nedožitým 90. narozeninám  

Nestor strakonických dudáků by se v únoru dožil 90 let. 
Vzpomínkový večer pořádaný Muzeem středního Pootaví Strakonice se uskuteční v úterý 11. února 
v 19.00 hodin v Rytířském sále strakonického hradu.

PRÁVĚ DNES!

Buď sob - Skutečně PENĚZI je člověk živ?

Umíte si představit, že získáte například sýr, nebo masáž a nebudete k tomu potřebovat peníze? 
Pokud ne, vyrazte 11. února do Baobabu, kde se od 19.00 hodin můžete dozvědět něco více 
o „svobodném systému místní směny“ (LETS) a jeho jihočeské variantě BuďSOB neboli Buď soběstačný.

Bude na Strakonicku lesní školka?

I na to odpoví beseda v Baobabu, která se uskuteční,  ve středu 12. února od 19.00 hodin.

Fair trade opět ve Strakonicích

Zaujalo Vás fair trade občerstvení na Fóru zdravého města? Chcete vědět více?
Máte možnost na besedě v Mateřském centru Beruška, Lidická 194,  ve čtvrtek 13. února 
od 10.30 hodin.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622333701135945&set=a.522120851157231.1073741826.490109707691679&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623747947661187&set=a.522120851157231.1073741826.490109707691679&type=1&theater
http://www.budsob.cz/
http://www.muzeum-strakonice.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/josef-rezny/


Masopust se blíží!

Základní umělecká škola a Dětské zastupitelstvo Strakonice Vás srdečně zvou na Masopustní rej. 
Průvod vyrazí v sobotu 22. února 9.30 hodin ze strakonického hradu (od kostela sv. Prokopa) 
směrem na Palackého náměstí a Velké náměstí a zpět na hrad. Program pokračuje v 10.30 hodin 
v Rytířském sále. Na Vás a Vaše masky se těší pořadatelé.

Fórum mládeže Strakonice

Po dobrých zkušenostech z dalších  zdravých měst, uspořádají i Strakonice Fórum mládeže. 
Názory studentů středních škol a žáků nejvyšších ročníku základních škol na klady a zápory života 
ve Strakonicích zazní v pátek 28. února v DDM Strakonice od 9.30 hodin.

Ekologická výchova města Strakonice získala ocenění

Významného uznání na evropské úrovni se dostalo projektu Ekologická výchova města 
Strakonice krok za krokem aneb Putování Zemí zamyšlenou – projekt získal ocenění v rámci 
Ceny krajiny Rady Evropy. Jak uvádí autor projektu Miroslav Šobr, na tento úspěšný projekt 
navazuje od roku 2013 další s názvem „Zahradou poznání“.

Zápisy do prvních tříd jsou již tento týden!

Školy se pro budoucí prvňáčky otevřou ve čtvrtek 13. února 2014 od 14 do 18 hodin a v pátek 
14. února 2014 od 14 do 18 hodin.

Konzultační dny České obchodní inspekce

Celý letošní rok můžete využít konzultačních dní ČOI na Městském úřadě Strakonice, konkrétně 
na živnostenském odboru.  První termín je v úterý 18. února od 9.00 do 12.00 hodin.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1743615_619265684776080_342912027_n.jpg
http://www.strakonice.eu/content/zapisy-do-1-trid-terminy
http://www.souteze.strakonice.eu/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=614931258542856&set=a.522120851157231.1073741826.490109707691679&type=1&theater
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2251380n
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1622241_618073521561963_705951017_n.jpg


Jaké akce se nedávno uskutečnily?

První setkání dobrovolníků
Připravilo vedení Domova pro seniory v Rybniční ulici ve Strakonicích 
a poděkovalo tak 17 dobrovolníkům za jejich pomoc.

Soutěž DDM k     50. výročí zahájení činnosti
V lednu skončilo první kolo této vědomostní internetové soutěže. Nemusíte 
smutnit, již běží kolo druhé, soutěž potrvá až do června a celkem proběhne 
10 kvízových kol.

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

Zajímavé akce ve Strakonicích
Naleznete na webu Zdravého města Strakonice ve sekci „Zajímavé akce ve 
Strakonicích“.

Aktuální   dění ve zdravém městě
Můžete sledovat na facebooku zde. A nemusíte mít ani svůj vlastní  
facebookový profil.

Hledáte akce z     celého Strakonicka?
Pak zkuste třeba Živý region nebo Strakonickonews.

V poslední únorový den uplyne 60 let od úmrtí Rudolfa Berana

Rudolf Beran, rodák z nedalekých Pracejovic (1887), byl český agrární politik a česko-slovenský 
ministerský předseda. Po skončení druhé světové války byl 19. května 1945 zatčen a 21. dubna 1947 
v zmanipulovaném politickém procesu odsouzen ke dvaceti letům vězení a propadnutí veškerého 
jmění za údajnou protinárodní činnost. Zemřel 28. února 1954 ve věznici Leopoldov.
Památku Rudolfa Berana si můžete připomenout v den jeho úmrtí 28. února v 15.00 hodin 
u hrobu rodiny Beranových na strakonickém hřbitově, kde se uskuteční pietní akt.

Informační servis Zdravého města Strakonice číslo 10.
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, 2014 (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://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Beran
http://www.asz.cz/filemanager/files/file.php?file=121935
http://www.strakonickonews.cz/
http://www.zivyregion.cz/
http://www.zivyregion.cz/
http://www.facebook.com/zdravemestostrakonice
http://www.meks-st.cz/festivaly-vystavy/divadelni-prehlidka-setkani
http://www.strakonice.eu/category/zdrave-mesto/zajimave-akce-ve-strakonicich
http://www.strakonice.eu/category/zdrave-mesto/zajimave-akce-ve-strakonicich
http://www.strakonice.eu/category/zdrave-mesto/zajimave-akce-ve-strakonicich
http://ddmsoutez.php5.cz/index.php
http://ddmsoutez.php5.cz/index.php
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