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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.

Do minulých zpráv se nám vloudil Šotek a minule tvrdil, že beseda k lesním školkám bude již v únoru. Omlouváme se, 
najdete ji až v březnovém programu.

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

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

Již jen do pátku mohou studenti hlasovat o významných problémech města

V poslední únorový den se v DDM Strakonice konalo první Fórum mládeže. Pozvání Zdravého 
města Strakonice přijalo 61 studentů a žáků všech středních a tří základních strakonických škol 
a zástupců Junáka a domu dětí a mládeže. O dvanácti problémech, které jsou dle účastníků 
nejvýznamnější, mohou mladí lidé od 15 do 20 let hlasovat v anketě na facebooku.

Hledáte dobrovolníky? Chcete být dobrovolník/dobrovolnice?

Burzu nabídek a poptávek pro dobrovolníky a další zajímavé nabídky najdete v nové sekci 
„Dobrovolnické příležitosti“ v menu internetových stránek Zdravého města Strakonice: 
www.strakonice.eu/category/zdrave-mesto/dobrovolnicke-prilezitosti 

V březnu můžete ve Strakonicích navštívit tyto výstavy

Artwall Strakonice, Želivského ulice

Nálady - výstava obrazů od studentů ze strakonické průmyslovky, oboru obalová 
technika, které vznikly pod vedením S.Lávičkové.

Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámecká galerie, hrad

https://www.facebook.com/events/364386320367794/
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Ptáci, andělé a skřítci - prodejní výstava kvalitní zahradní keramiky s ukázkou malířské tvorby 
z autorské dílny Evy a Jany Ďurčových.

MěKS, Maltézský sál, hrad 
IMPULZY - výstava prací žáků Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy Nový Bor.

Státní okresní archiv Strakonice, Smetanova 351
Výstava o agrárním politikovi Rudolfu Beranovi - Výstavka nabízí pohled do života a činnosti 
agrárního politika Rudolfa Berana a vychází především z dochovaných archivních materiálů. 
Zaměřuje se nejen na jeho politický význam během první republiky, ale i pohnutý osud po roce 
1945.

Ukliďme si Strakonice!

Druhý ročník kampaně Strakonice čistější a krásnější je tu. Hlavní společná úklidová akce se 
uskuteční ve čtvrtek 3. dubna od 14.00 hodin.
V loňském roce se zapojilo přes 700 dobrovolníků, kteří ulevili městu od téměř 10 tun odpadků.
Pro aktuální informace sledujte stránky a facebook Zdravého města Strakonice.

Bude na Strakonicku lesní školka?

I na to odpoví beseda v restauraci Baobab, která se uskuteční ve středu 12. března od 19.00 
hodin.

Středoškolští europoslanci se sejdou ve Strakonicích

Ve dnech 20.-23. března se stanou Strakonice středobodem 16. Národní výběrové 
konference Evropského parlamentu mládeže v ČR. Středoškolští studenti z České republiky 
a Německa budou hledat nová řešení palčivých otázek současnosti. Evropský parlament mládeže 
byl založen roku 1988 ve francouzském Fontainbleau. EPM tvoří 41 národních organizací ze zemí 
Evropské unie i mimo ni. V České republice historie sahá do roku 1998.

Skupovy Strakonice

Malého i velkého diváka potěší již 49. ročník loutkářského festivalu, který se uskuteční od čtvrtka 
27. března do soboty 29. března. Podrobný program naleznete zde.
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Výstava ke 120. výročí založení Muzea středního Pootaví

Slavnostní vernisáž se uskuteční 1. dubna v 17.00 hodin v kapitulní síni. Vystoupí 5´O CLOCK 
COFEE. Součástí programu bude i slavnostní uvedení knihy Hrady, zámky a tvrze na Strakonicku, 
Blatensku a Vodňansku od autorů F. Kašičky a B. Nechvátala.

Jaké akce se nedávno uskutečnily?

Pieta u příležitosti 60. výročí úmrtí Rudolfa Berana
Se uskutečnila v pátek 28. února se na hřbitově ve Strakonicích. Rudolf 
Beran, rodák z Pracejovic, demokrata a vlastenec, odsouzený za 
smyšlenou kolaboraci zemřel v roce 1954 v žaláři v Leopoldově. Dosud 
nebyl rehabilitován.

ČSOP Strakonice zachraňoval žáby
V sobotu 8. března proběhla první letošní akce na záchranu obojživelníků. 
Zábrany se stavěly v úseku silnice Strakonice – Volyně pod Vlčinami.

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

Slavné souboje literární i historické
13. březen v 17.00, Společenský sál Šmidingerovy knihovny
Beseda s historikem, spisovatelem a ředitelem Milevského muzea panem 
Vladimírem Šindelářem.

Hedvábná Stezka
18. března v 18.00, v promítacím sále gymnázia
V rámci cyklu geografických přednášek a promítání „S gymnáziem na cestách“
se uskuteční přednáška Ing. Martina Vysokého, který absolvoval 11 cest po 
zemích Hedvábné stezky.

Vítání jara
19. března od 14.00 do 17:00, Centrum ekologické výchovy Podskalí
Hry a soutěže s jarní témakou, prohlídka zvířátek.

(Jak) můžeme pomáhat vodě?
19. března v 18.00, Restaurace Baobab nad Zborovem
Na přednášku z cyklu Zelené otazníky jsme pozvali Ing. Martina Hudáka, který
nám přiblíží problematiku zahradních jezírek a zodpoví otázky k jejich stavbě, 
rekonstrukci a údržbě.

Bitva u Sudoměře
22. března od 14.00, ČEJETICE-SUDOMĚŘ u pomníku Jana Žižky
Historický festival v sobotu 22. a v neděli 23. března. Těšit se můžete na 
válečníky, tanečnice, kejklíře, muzikanty, koně. Rekonstrukce bitvy v sobotu 
ve 14:00 hodin.

Festival pro Tibet
29. března od 14.00, Společenský sál Šmidingerovy knihovny
Tibetská příroda, osudy a buddhistická moudrost v pěti filmových snímcích, 
přednáška Pavla Mareše Janovského - Učení Fráni Drtikola, prodej tibetských 
výrobků a občerstvení připravené Janem Jurášem z Ekoporadny. Vstupné 
dobrovolné, veškerý výtěžek putuje na pomoc dětem ze školy Gyalten v 
Tibetu.

Zajímavé akce ve Strakonicích
Naleznete na webu Zdravého města Strakonice ve sekci „Zajímavé akce ve 
Strakonicích“.
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http://www.muzeum.strakonice.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/120-let-muzea/
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215  let  od  narození  básníka  Františka  Ladislava  Čelakovského (1799-1852),  strakonického
rodáka, autora básnické sbírky Růže stolistá
85  let  od  narození  strakonického  rodáka  Gustava  Voborníka (1929-2011),  absolventa
strakonického gymnázia, tanečníka, baletního choreografa a herce, autora choreografie filmu Jak svět
přichází o básníky
10 let od smrti Nory Grumlíkové (1903-2004), absolventky strakonického gymnázia, houslistky 
a koncertní umělkyně

Informační servis Zdravého města Strakonice číslo 11.
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“.
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