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

dovolte, abych Vás prostřednictvím posledního letošního Informačního servisu seznámil s některými plánovanými
prosincovými akcemi v našem městě.

Zároveň Vám chci popřát klidný a nerušený advent. Nenechme si kouzlo blížících se Vánoc přebít hřmotnou reklamou, která se 
nás snaží přesvědčit, že bez nákupního šílenství nebudou Vánoce těmi správnými svátky.

Přeji Vám radostné Vánoce v kruhu Vašich blízkých a dobrý start do roku 2014.

Michal Novotný
koordinátor Zdravého města a MA21

Dobrovolník – jak se jím stát, jak ho získat?

Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci s restaurací Baobab zve na besedu v rámci cyklu
Zelené otazníky věnovanou dobrovolnictví a blízkým tématům. Zváni jsou jak aktivní dobrovolníci, 
tak ti, které toto téma zajímá, či dobrovolníky do svých řad shánějí.
Beseda se uskuteční v restauraci Baobab ve středu 11. prosince v 18.00 hodin.

Vánoční jarmark je již tradicí

Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. prosince se uskuteční již IX. ročník tradičního benefičního 
jarmarku, jehož výtěžek je plně poukázán ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně. 
Kontakt na pořadatele: Ing. Zdeněk Švehla 723 471 695, Dagmar Paterová, 721 656 699.

V prosinci na vás čekají zajímavé výstavy a koncerty

Advent a doba vánoční je ve Strakonicích bohatá na řadu výstav. Jejich přehled najdete zde. 
Z pestré nabídky koncertů si můžete vybrat zde.
Aktuální dění ve Strakonicích, nejen z kultury, můžete sledovat na facebooku nebo na webu 
Zdravého města Strakonice, v menu Zajímavé akce ve Strakonicích.

http://www.knih-st.cz/akce/dobrovolnik-%E2%80%93-jak-se-jim-stat-jak-ho-ziskat
http://www.strakonice.eu/category/zdrave-mesto/zajimave-akce-ve-strakonicich
https://www.facebook.com/zdravemestostrakonice
http://www.strakonice.eu/content/advetni-vanocni-koncerty-ve-strakonicich
http://www.strakonice.eu/content/vystavy-v-adventu-ve-strakonicich
http://www.strakonice.eu/content/advetni-vanocni-koncerty-ve-strakonicich
http://www.strakonice.eu/content/vystavy-v-adventu-ve-strakonicich
http://www.kostnidren.cz/nadace/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=595467343822581&set=a.522120851157231.1073741826.490109707691679&type=1&theater
http://www.baobab-strakonice.cz/
http://www.knih-st.cz/


Infocentrum pro seniory zahajuje ve čtvrtek 12. prosince

Na adrese U Sv. Markéty 58 bude od 12. 12. otevřeno nové infocentrum pro seniory. Město tak plní 
další prioritní námět z jednání Fóra zdravého města.

Sváteční setkávání u adventního věnce

Obří adventní věnec zdobí prostor u Prioru. Pravidelně každou adventní neděli zde bude rozsvícena 
další adventní svíce. Její zažehnutí doprovodí sváteční slovo a zpěv adventních a vánočních písní vždy 
v neděli v 17.00 hodin.

Tradiční novoroční ohňostroj

K 1. lednu již nedomyslitelně patří novoroční ohňostroj. V roce 2014 začne v 18.00 hodin. Předtím
se sejdou otužilci, kteří se v 16.00 hodin u lávky ponoří do chladné Otavy.

Jaké akce se nedávno uskutečnily?

Seminář o novém občanském zákoníku pro neziskové organizace
Seminář, který se uskutečnil 13. listopadu se vydařil. Zástupci neziskového 
sektoru odcházeli spokojeni,  i když je množstvím změn lektor nepotěšil. 
Seminář pořádaly společně Zdravé město Strakonice, BEZ o.s. a KONABO.

Pískovnu v     Holi uklidilo 28 dobrovolníků  
Cennou přírodní lokalitu uklidili dobrovolníci v rámci  exkurze, kterou 
připravila Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích společně 
s Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Ukliďme svět! I díky 
nim se staly Strakonice trochu čistější a krásnější.

Strakonická dudácká muzika oslavila své třicáté narozeniny
Strakonický chlapci jdou, byl název koncertu v Rytířském sále strakonického 
hradu, kterým dudácká muzika oslavila se svými příznivci kulaté výročí.

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

Drátkovaní andělé
10. prosince v 17.00 hodin, zasedací místnost Muzea středního Pootaví
Přijďte si vyrobit anděla z drátků.

Vánoční strom pro zvířátka
10. prosince v 15.00 hodin, Centrum ekologické výchovy Podskalí
Výroba různých druhů krmítek pro ptáčky a ořechových řetězů, kterými 
v 15:30 slavnostně ozdobíme stromek v zahradě CEV Podskalí.

http://www.ddmstrakonice.cz/ddm-strakonice/akce-pro-verejnost
http://www.muzeum.strakonice.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/dratkovani-andele/
http://www.tv.strakonice.eu/drupal/strakoni%C4%8Dt%C3%AD-chlapci-spolu-jdou-u%C5%BE-t%C5%99icet-let
http://www.strakonice.eu/category/zdrave-mesto/strakonice-cistejsi-krasnejsi/co-je-noveho
http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1004&m2_id=1142&m_id_old=1145
http://www.strakonice.eu/content/na-vystupy-z-fora-zdraveho-mesta-navaze-anketa
http://www.konabo.cz/
https://www.facebook.com/spolek.BEZ
http://www.strakonice.eu/zdravemesto
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.588287481207234.1073741839.490109707691679&type=1
http://www.strakonice.eu/content/svatecni-setkavani-u-adventniho-vence
http://www.strakonice.eu/content/infocentrum-pro-seniory-0


Osudové básně
12. prosince v 17.00 hodin, Společenský sál Šmidingerovy knihovny
Srdečně vás zveme na poetické rozloučení s Akademií volného času 2013. 
Osudové básně - montáž textů, které vstoupily do života jejich tvůrců, pro 
vás připravili Mirek Kovářík a Radek Bláha. Zazní verše J. Seiferta, 
I. Blatného, J. Ortena, J. Kainara, V. Hrabě a dalších.

Dekorace na vánoční stůl
13. prosince v 10.00 hodin, Mateřské centrum Beruška
Přijďte si vyrobit svícny na vánoční stůl!

Příroda všemi smysly
17. prosince v 17.00 hodin, Promítací sál gymnázia
Beseda Mgr. Petra Tůmová z CEGV Cassiopeia s promítáním o zkušenostech 
se zážitkovými aktivitami pro děti i dospělé – příběhy, nápady, tipy...

Promítej i ty!! Filmy „Jeden svět“
18. prosince v 19.00 hodin, restaurace Baobab nad Zborovem
Film Úžasný Azerbájdžán!

Nevyměníš – nepojedeš!

Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy 
pozbývají platnosti. Více informací na stránkách www.vymentesiridicak.cz.

Strakoničtí už vědí, kam patří použité potravinářské tuky a oleje

Celkem devět kontejnerů na zpětný sběr potravinářských olejů a tuků je již více než dva roky 
k dispozici obyvatelům Strakonic. Za prvních 8 měsíců letošního roku do nich strakoničtí vytřídili 
o 160 kg tuků více něž za celý loňský rok. Kam s olejem až dosmažíte kapra? Do kanálu ne! 
Seznam sběrných kontejnerů najdete v prosincovém Zpravodaji města nebo zde.

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/content/strakonicti-uz-vedi-kam-patri-pouzite-potravinarske-tuky-oleje
http://www.strakonice.eu/content/strakonicti-uz-vedi-kam-patri-pouzite-potravinarske-tuky-oleje
http://www.vymentesiridicak.cz/
http://www.strakonice.eu/content/povinna-vymena-ridicskych-prukazu-23-srpen-2013
http://www.baobab-strakonice.cz/index.php/2013-04-01-14-09-16/co-chystame
http://www.knih-st.cz/akce/priroda-vsemi-smysly
http://www.mcberuska.cz/akce/ceka-nas/detail-akce/~2013-12-13-dekorace-na-vanocni-stul.html
http://www.knih-st.cz/akce/osudove-basne
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