
Pokud se Vám mail nezobrazuje správně, klikněte sem.

4 /2014 
12. listopadu 2014

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

opět po čase Vám přinášíme informace ze Zdravého města Strakonice.

Mimo jiné se dozvíte shrnující informace z letošní kampaně  Dny zdraví a informaci o posunu uzávěrky Společného grantu Zdravého 
města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – otavské.

Přejeme Vám pěkný listopad.

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

Uzávěrka Společného grantu byla posunuta na úterý 18. listopadu!

Ještě týden mají neziskové a příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek a nově i 
neformální sdružení fyzických osob (dospělých, ale mládeže) na podání žádosti o grant. 
Novinkou je možnost žádat o tzv. malý grant do 5 000 Kč, kde je výrazně jednodušší žádost.
Maximální výše grantu je 18 000 Kč. Grant podporuje širokou škálu aktivit, ostatně podívejte se 
zde.
Neváhejte, na odeslání žádosti máte ještě týden!

Národní potravinová sbírka se uskuteční i ve Strakonicích – hledají se 
dobrovolníci!

Získané potraviny budou použity pro osoby zařazené v projektu ADOPCE NA BLÍZKO, především 
pro děti a rodiny v nelehké životní situaci. 
Potraviny budou shromažďovat dobrovolníci, kteří budou potřeba v sobotu 22. listopadu 2014
od 8:00 do 20:00 hodin v Kauflandu.
Zájemci se mohou hlásit paní Evě Tkadlečková, telefon: 605 474 588, 
eva.tkadleckova@evangnet.cz. 

Den boje za svobodu a demokracii

Přijměte pozvání na připomínku Dne boje za svobodu a demokracii v pondělí 17. listopadu 2014
od 9.00 hodin ke kříži u kostela sv. Markéty ve Strakonicích.
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Strakonické příběhy XI.

Jedenácté pokračování cyklu vyprávění regionálního historika Karla Skalického se uskuteční 
v úterý 18. listopadu od 18.00 hodin v restauraci Baobab v Bavorově ulici.
Srdečně zvou Pobočka Šmidingerovy knihovny Za Parkem a ZO ČSOP Strakonice.

Adventní trhy pod Rumpálem  a Slavnostní zahájení adventu

Tradiční trhy na hradě začnou, jako předzvěst adventu, již v pátek 28. listopadu v 15.30 hodin 
a potrvají až do první adventní neděle. 
Advent bude slavnostně zahájen v neděli 30. listopadu Zvonkovým průvodem od Městského 
informačního centra v 16.15 hodin.

Irské balady

Písně ze Smaragdového ostrova v komorním provedení Věry Kláskové (kytara, zpěv) zazní 
ve středu 3. prosince v 19.30 hodin v Rytířském sále na hradě. 

Jaké akce se nedávno uskutečnily?

Dny zdraví 2014 ve Strakonicích
Se uskutečnily v době od 29. září do 15. října. Letošní téma znělo „Pohyb nás 
baví“ a sportovním aktivitám byla věnována polovina z 22 uskutečněných 
akcí. Dny zdraví byly organizovány ve spolupráci s 19 partnery a zúčastnilo 
se jich 1 742 návštěvníků. 

V roce  2014 uplyne

 80 let od doby, kdy byla v ČZ Strakonice zahájena výroba motocyklů (1934).

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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