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

dovolte, abych Vás pozdravil v tento podzimní čas. Začátek školního roku byl velmi hektický, takže jsme se k prvnímu Informační servisu 
Zdravého města Strakonice dostali až nyní. Rád bych Vás upozornil na anketu, která vždy následuje po Fóru zdravého města. Můžete ji vyplnit 
elektronicky, ale již jen do úterý 15. října!

Přeji Vám, ať si optimismus babího léta a barev podzimu podržíte i v době plískanic.

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

 
Anketa k výstupům z Fóra Zdravého města

Anketu můžete vyplnit on-line zde nebo si stáhnout ve formátu dokumentu Word zde 
a vyplněnou zaslat na mail zdravemesto@strakonice.eu. 

Hlasováním v anketě z nich můžete pomoci vybrat ty nejvýznamnější, kterých může být až 
deset a které by měly být řešeny přednostně

Anketu je možné vyplnit již jen do úterý 15. října do 24:00. 

 
Energetickým poradenstvím začíná nová sezóna Zelených otazníků

Známý cyklus besed, které pořádá Ekoporadna při Šmidingerově knihovně, bude letos na 
novém místě a to v nekuřácké restauraci Baobab. 

První s názvem „Den bezplatného energetického poradenství“ se uskuteční ve středu 
16. října v 18:00 v Bavorově ulici 20.

Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření

Pořádají společně Ekoporadna při Šmidingerově knihovně a obchod zdravé výživy U hroznu.

Kurz se uskuteční ve cvičné kuchyňce ZŠ Povážská (Nad Školou 560) ve dvou bězích: 

- v úterý 22. října od 18:00 hodin pro pokročilé,

- ve čtvrtek 24. října od 18:00 hodin pro začátečníky.

http://www.strakonice.eu/content/anketa-k-nametum-z-fora-zdraveho-mesta
http://www.knih-st.cz/akce/den-bezplatneho-energetickeho-poradenstvi
mailto:zdravemesto@strakonice.eu
http://www.strakonice.eu/sites/default/files/zdrave_mesto/Anketni_listek_desatero_2013.doc
http://www.strakonice.eu/content/anketa-k-nametum-z-fora-zdraveho-mesta


Jaké akce se nedávno uskutečnily?

• Evropský týden mobility u nás  
I letos se město Strakonice připojilo k Evropskému týdnu mobility. Hlavní atrakcí 
bývá společná jízda městem s názvem Strakonicemi na dopravním prostředku 
poháněném vlastní silou, které bohužel letos počasí nepřálo. Přesto se jelo, 
fotografie z jízdy najdete na facebooku Zdravého města zde.

• VII. Fórum zdravého města  
Bezmála devadesát obyvatel Strakonic přišlo v pondělí 30. září debatovat na Fórum 
Zdravého města. Finální seznam prioritních námětů můžete ovlivnit hlasováním 
v anketě, kterou uvádíme výše. 
Fotografie z fóra najdete na facebooku zde a zde. 
Všem, kdo se fóra zúčastnili nebo k jeho zdárnému průběhu přispěli, velice 
děkujeme!

Čaj o páté se starostou

Prosincový čaj si budou moci vychutnat především obyvatelé Předních Ptákovic. Neformální 
setkání nad šálkem dobrého čaje se uskuteční v úterý 3. prosince od 17:00 hodin 
v budově 1. stupně ZŠ Povážská. Bližší informace a přihlášku najdete v listopadovém 
Zpravodaji města a též začátkem listopadu na webu Zdravého města Strakonice.

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.strakonice.eu/category/zdrave-mesto/granty-prispevky/planovani-s-lidmi-forum/verejna-projednani-kulate-stoly
https://www.facebook.com/honza.rubash/media_set?set=a.610575512326004.1073741826.100001206810617&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.569340859768563.1073741834.490109707691679&type=1
http://www.strakonice.eu/content/na-vystupy-z-fora-zdraveho-mesta-navaze-anketa
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568147403221242.1073741833.490109707691679&type=1
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