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

opožděné babí léto je již pryč a stejně jako rozjímavý čas dušičkový. Nicméně i v této době, doplněné o (nejen) politické plískanice, ve 
Strakonicích nezahálíte a řada z Vás pořádá mnoho zajímavých akcí. O nich i o dalším dění ve Zdravém městě Strakonice Vás chceme 
informovat. 

Přeji Vám pěkný listopad.

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

 
Anketa potvrdila sedm námětů z Fóra zdravého města

Kompletní rekonstrukce Základní školy Dukelská je tématem i přáním, na kterém se nejvyšším 
počtem hlasů shodli účastníci Fóra Zdravého města i respondenti následující ankety. Celkem 90 
lidí se letos zúčastnilo diskuzního fóra, kde společně pojmenovali osmnáct problémů a určili ty, 
které by si zasloužily přednostní řešení. Do navazující ankety se zapojilo 634 občanů.

Celkové výsledky ankety a všechna ověřená témata najdete  i na facebooku zde.

 
Nový občanský zákoník pro neziskovky

Pro neziskové organizace je na středu 13. listopadu připraven seminář zdarma k problematice 
NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. Přihlášky a bližší informace zde. 

Seminář se uskuteční již v listopadu, protože neziskové organizace mohou některé věci změnit 
jen před nabytím účinnosti zákona, tedy do konce roku. Seminář bude interaktivní a bude se 
především věnovat tématům, které si přihlášení sami zvolí.

Pořádají společně Zdravé město Strakonice, BEZ o.s. a Komunitní nadace Blanicko - Otavská.

Na seminář je možné se hlásit již jen do pátku 8. listopadu do 24:00. 

 
Přírodovědnou exkurzi do pískovny v Holi doplní úklid

Exkurzi do cenné lokality pískovny V Holi povede a o přírodních zajímavostech tohoto místa 
popovídá předseda ZO ČSOP Strakonice Ing. Vilém Hrdlička. 

Sraz je v neděli 10. listopadu ve 13:30 Na Dubovci nebo ve 14:00 v pískovně v Holi.

V rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět! - Clean up the world!“ se účastníci pokusí 
okolí pískovny zbavit odpadků, a tím se připojí ke k místní kampani Strakonice čistější 
a krásnější. Na závěr akce se  mohou těšit na teplou odměnu. 

Pořádá Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci se ZO ČSOP 
Strakonice. 

http://www.konabo.cz/
https://www.facebook.com/spolek.BEZ
http://www.strakonice.eu/zdravemesto
http://www.strakonice.eu/content/novy-obcansky-zakonik-seminar-pro-neziskovky
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=581928471843135&set=a.522120851157231.1073741826.490109707691679&type=1&theater
http://www.strakonice.eu/content/anketa-potvrdila-sedm-nametu-z-fzm


Druhý strakonický Blešák je tu

V sobotu 30. listopadu od 8:00 do 12:00 hodin v letním plaveckém areálu.

Máte doma něco, co už neupotřebíte? Přijďte vše prodat. Věci s příběhem! Prodejte krásné  
zbytečnosti! Někdo to třeba rád koupí. Prodej sortimentu bez omezení. 

Informace na tel. 602 811 600, iparkosova@seznam.cz, nájem 50,- Kč/místo, přihlášky od 20. 
listopadu  2013. Prodejci vstup od 7:30 hod., ubrus (prostěradlo) s sebou.

Pořádá Rada pro seniory města Strakonice.

Slavnostní zahájení adventu – Zvonkový průvod

Ledová královna přijede na Velké náměstí  v neděli 1. prosince v 16:00 a rozsvítí vánoční 
stromek. Průvod vyjde z Velkého náměstí  v 16:45 na strakonický hrad. Zde bude v kostele 
sv. Prokopa zapálena první adventní svíce a následovat další program.

Program bude zakončen setkáním u velkého adventního věnce před OD Prior v 18:30.

Pořádá  Městské  informační  centrum  Strakonice  a  Muzeum  středního  Pootaví 
Strakonice.

Čaj o páté se starostou, tentokráte v Předních Ptákovicích

Srdečně zveme především obyvatele Předních Ptákovic na Čaj o páté se starostou. Neformální  
setkání nad šálkem dobrého čaje se uskuteční dne 3. prosince od 17:00 hodin v budově 1. 
stupně ZŠ Povážská. Učebna bude označena. Pojďte si s vedením města popovídat o tom, 
co vás ve vašem okolí těší nebo trápí.

Jaké akce se nedávno uskutečnily?

 Dny zdraví navštívilo 1300 obyvatel Strakonic  
V prvních jedenácti dnech října se uskutečnilo celkem 17 akcí. Letošním tématem 
bylo tužení zdraví, kterému se strakoničtí věnovali především při sportu. Kdo chtěl, 
mohl si zdarma zahrát kuželky, zaplavat si či zabruslit. Tradičně se sportovalo na 
Virtě, ukázky sportovních aktivit připravil Sokol.
Fotografie najdete na facebooku Zdravého města zde.

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

 Living in emergency: Příběhy lékařů bez hranic   
Ve středu 6. listopadu od 11 hodin ve Společenském sále Šmidingerovy knihovny
Promítání dokumentu a beseda se spolupracovníkem Lékařů bez hranic. Dokument sleduje příběhy čtyř 
lékařů ve válkou zmítaném Kongu a poválečné Libérii. 
Pořádá: Šmidingerova knihovna

 Ekonomie dobra a zla  
V úterý 12. listopadu od 17 hodin ve Společenském sále Šmidingerovy knihovny 
Podruhé trochu jinak s ekonomem Tomášem Sedláčkem, bývalým členem NERVu a poradcem Václava 
Havla.
Pořádá: Mana, Apoštolská církev

http://www.manacirkev.cz/img/7.jpg
http://www.knih-st.cz/akce/living-emergency-pribehy-lekaru-bez-hranic
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.583148328387816.1073741837.490109707691679&type=1
http://www.strakonice.eu/content/ohlednuti-za-dny-zdravi-2013
http://www.strakonice.eu/content/caj-o-pate-se-starostou-1
mailto:iparkosova@seznam.cz


 Hokejbalový turnaj Husotu  
V sobotu 16. listopadu od 9:00 hodin, sportovní areál Na Muškách
Tradiční turnaj čtveřic, pro dívky a chlapce v různých věkových kategoriích.
Pořádá: Husot Strakonice

 Strakonický chlapci jdou  
Ve čtvrtek 21. listopadu od 19 hodin v Rytířském sálu strakonického hradu
Pořad při příležitosti 30. výročí Strakonické dudácké muziky. Programem provází Roman Novák.
Pořádá: Městské kulturní středisko Strakonice

 Adventní trhy pod Rumpálem  
Od pátku 29. listopadu do  neděle 1. prosince na strakonickém hradě

K Adventním trhům pod Rumpálem není třeba více dodávat, snad jen, že program naleznete zde. 
Pořádá: Městské kulturní středisko Strakonice

Sčítání dopravy v rámci Evropského týdne mobility

Město Strakonice se každoročně připojuje ke kampani Evropský týden mobility a den bez 
aut. V rámci této kampaně se od roku 2004 realizuje sčítání hodinové automobilové dopravy 
ve Strakonicích. Provádí se na frekventovaných křižovatkách a na vjezdech do města. Grafy, 
které najdete i na facebooku Zdravého města, ukazují, že se intenzita dopravy v období let 
2004 – 2013 výrazně nezměnila.

Projekt „Putování románovou krajinou 2013“ zvítězil

Ekologicko osvětový projekt Putování románovou krajinou Města Strakonic uspěl v 

Jihočeské ratolesti, krajské soutěži projektů na ochranu životního prostředí. Projekt, 
který připomíná významné literáty a vrací do přírody původní odrůdy ovocných dřevin, 
jednoznačně zvítězil v kategorii Obce, svazy obcí, mikroregiony. Porotu zaujal originalitou, šíří 
záběru i nadregionálním ohlasem. 

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.krasec.cz/pages/jihoceska-ratolest
http://www.strakonice.eu/content/projekt-2013-putovani-romanovou-krajinou-23-leden-2013
https://www.facebook.com/zdravemestostrakonice
http://www.strakonice.eu/content/scitani-dopravy-ve-strakonicich
http://www.meks-st.cz/festivaly-vystavy/adventni-trhy-pod-rumpalem
http://www.meks-st.cz/festivaly-vystavy/adventni-trhy-pod-rumpalem
http://www.meks-st.cz/akce/strakonicky-chlapci-jdou
http://www.husot.strakonice.cz/dok/Hokejbal_pozvanka.doc
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