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Městský úřad Strakonice 
 Mgr. Marie Tůmová, PR pracovník  

 
Zdravé město Strakonice oslavilo Mezinárodní den Země  

 
     Zdravé město Strakonice se také v letošním roce zapojilo do oslav Mezinárodního dne Země, 
které každoročně připadají na 22. duben. V uplynulém týdnu zrealizovalo se svými partnery 
z místních škol, firem, organizací i ve spolupráci s jednotlivci řadu aktivit spojených s 
prosazováním ochrany životního prostředí a podporou veřejného zájmu o tuto problematiku. 
„V rámci projektu Zdravého města usilujeme o spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, 
i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru,“ upřesnila Mgr. Jaroslava Mrůzková, 
koordinátorka projektu. Z tohoto pohledu se také oslavy Dne Země dotýkaly nejen ochrany 
životního prostředí, ale také rozvoje města Strakonice v oblasti zdravotní, ekonomické, 
hospodářské, sociální i kulturní. 
 
     Městské kulturní středisko ve Strakonicích dne 7. 4. slavnostně zahájilo výstavu nazvanou 
„Žena podle Pygmaliona“. Fotografie Vlado Šírka uvedli ve Strakonicích akademický malíř a 
grafik p. Josef Jícha, publicista a fotograf p. Jiří Berger. Výstava potrvá do 30. 4. 2008 (Zdroj: 
www.strakonice.cz/kultura). 
 

 
Fotografie Vlado Šírka 

 
     Ve čtvrtek 10. 4. absolvovali žáci prvého i druhého stupně základní školy Poděbradova 
hodinu přírodopisu mimo školu. Na hřišti tělovýchovné jednoty si mohli prohlédnout dravé 
ptáky. Některé pozorovali jen z povzdálí, na další si mohli dokonce sáhnout. Přednáška spojená 
s ukázkami dravců byla zpestřena vědomostními soutěžemi. Vítězové soutěží si mohli sami dravce 
vypustit z rukavice. Na závěr viděli všichni společně útok dravce na kořist. Získané vědomosti 
budou jistě trvalejší než ty, které se žáci naučí pouze z knih. 
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Vypouštění dravce z rukavice (text + foto: www.podebradova.strakonice.cz) 

 
     Dne 22. 4. byla ve Strakonicích poprvé předávána cena Křesadlo za rok 2007 pro 
Dobrovolníka roku a ocenění pro Dobré party za celý Jihočeský kraj. V pořadí šestý ročník 
oceňování dobrovolníků a druhý ročník ocenění jejich týmů se uskutečnil díky pořadatelům 
z občanského sdružení BEZ Katovice, INKANO Písek a Komunitní nadace Blanicko – Otavské 
s laskavým finančním přispěním Jihočeského kraje, města Strakonice a z grantu Komunitní nadace 
Blanicko – Otavské. Akci podpořila také Šmidingerova knihovna Strakonice, Hudy sport 
Strakonice, Gabriela Salvete, www.krmeni.cz, ČZ Gastro, Divadelní restaurace – firma Staněk, 
vinotéka Le Bouchon, Kanzelsberger, a. s., Jaroslav Semerák a Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.  
 
     Předávání cen se zhostil hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník společně s Jitkou 
Škrnovou z Komunitní nadace Blanicko – Otavské, starosta města Strakonice Ing. Pavel Vondrys 
společně s Romanou Kotrbatou z INKANA Písek, místostarostka města Strakonice PhDr. Ivana 
Říhová společně s místostarostou města Strakonice Ing. Karlem Vlasákem. Zdravé město 
Strakonice dlouhodobě spolupracuje a podporuje nejen profesionály z neziskovým organizací, ale 
také místní dobrovolníky, kteří působí nejčastěji v sociální, humanitární a zdravotní oblasti, pečují 
o kulturní dědictví a tradice, organizují volnočasové aktivity pro děti a mládež nebo šíří 
ekologickou osvětu apod. Slavnostní předávání cen „obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné 
věci“, bylo nejen příležitostí k ocenění vybraných dobrovolníků a jejich týmů, ale také 
povzbuzením pro všechny lidi s laskavým srdcem. 
 

 
Zleva: Ing. Karel Vlasák, PhDr. Ivana Říhová, Ing. Pavel Vondrys, RNDr. Jan Zahradník  
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     Za rok 2007 byli cenou Křesadlo v Jihočeském kraji oceněni tito dobrovolníci: Jan Talich 
(pomáhá chlapci se syndromem ADHD), Iveta Vincíková (pracuje na Lince důvěry), Mgr. Miloš 
Smetana (vede studentský divadelní soubor Múzika), František Špeta (vede oddíl stolního tenisu), 
Dana Jaroňová (trenérka Vodní záchranné služby), Jiří Peška (muzikoterapeut u postižených dětí) a 
Veronika Kožmínová (pečovala o nevidomé manžele). Ocenění se dostalo také týmům: Výcvikové 
canisterapeutické sdružení Hafík, o. s. (pomocí pozitivního působení psa na zdraví člověka léčí 
psychologické, citové a sociálně-integrační problémy), LIONS CLUB Tábor (finančně pomáhají 
zejména zrakově a sluchově postiženým), Místní skupina Českého červeného kříže Písek –
záchranáři Písek (zajišťují pravidelné služby první pomoci, pořádají přednášky, setkání, odborné 
semináře) a studenti Střední pedagogické školy Prachatice (navštěvují nevyléčitelně nemocné 
v hospici).  
 
     Mimořádnou cenu získali za Strakonice: Mgr. Kateřina Jankovcová (maskuje poranění a působí 
jako rozhodčí na soutěžích Českého červeného kříže, vede kroužek mladých zdravotníků), Jaroslav 
Bašta a Sylva Němejcová (vedou Dětský folklórní soubor Prácheňáček), Michal Hadraba a Zdeněk 
Hadrava (vedou kroužek nejmenších zdravotníků na ZŠ Povážské) a Dětské zastupitelstvo města 
Strakonice (ve školním roce 2006 – 2007 rozpracovali drogovou problematiku, ke které uspořádali 
dotazníkové akce, sestavili brožuru a na základě jejich scénářů byly natočeny filmové klipy). 
 
 
 
 
 
 
 

Křesadlo (kovářský výrobek Jaroslava Zívala z hradu Křivoklát) 
 
     Současně se slavnostním předáváním cen Křesadlo za rok 2007 byla ve vstupní hale 
Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích zahájena prodejní výstava prací žáků Speciální školy ve 
Strakonicích. Otevřena byla odpoledne vernisáží s kulturním programem těchto žáků pod názvem 
„Každé jméno hezké je“. Tato výstava bude otevřena do 2. 5. 2008. 
 
     Dne 22. 4. uspořádalo Centrum ekologické výchovy na Podskalí, odloučené pracoviště 
Domu dětí a mládeže, partnera Zdravého města Strakonice, tradiční vědomostní soutěž 
s ekologickou tématikou „Den země“. Soutěž byla určená pro děti 4 – 9 tříd základních škol a 
odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Děti soutěžily jako dvoučlenné hlídky ve třech 
věkových kategoriích a to: 4 – 5 třída, 6 – 7 třída, 8 – 9 třída. Podle těchto kategorií měly 
odstupňované úkoly na jednotlivých stanovištích. Ta byla rozmístěna v lokalitě Podskalí a na 
každém čekaly děti různé úkoly. Po skončení soutěže následovalo slavnostní vyhlášení vítězů a 
jejich odměnění věcnými cenami. 
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Ilustrační foto Centra ekologické výchovy na Podskalí 

 
     Dne 23. 4. pořádala základní škola Povážská, Klub svazu civilní obrany Strakonice ve 
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Strakonice, Oblastním spolkem Českého červeného 
kříže Strakonice a Policií ČR soutěž pro nejmladší žáky „Mladý záchranář“. Na účastníky 2. 
ročníku soutěže čekaly různé úkoly z oblasti ochrany přírody, místopisu, topografie, požární 
přípravy, první pomoci, dále improvizované prostředky ochrany člověka, zásady třídění odpadů, 
hod na cíl, znalost dopravních značek a ochrany člověka za mimořádných událostí, střelba ze 
vzduchovky, ale také prohlídka požární techniky a mnoho dalších. Slavnostního vyhodnocení a 
vyhlášení vítězných družstev se zúčastnil také místostarosta města Strakonice Ing. Karel Vlasák, 
který 15 vybraným dětem předal drobné věcné ceny a dárkové poukazy k jednorázovému výběru 
zboží v místním papírnictví. 

 
Ing. Karel Vlasák gratuluje a předává dárkové tašky mladým záchranářům (foto: M. Tůmová) 

 
     Divadelní spolek Čelakovský sehrál dne 23. 4. pro volyňskou veřejnost divadelní 
představení „Opuštěnost“ od Kate Atkinsonové, kterou přeložila Dana Vlčková. V režii Václava 
Slanaře, s hudbou a ozvučením Jaroslava Holfelda a pod světly Josefa Smetany hráli: Miluška 
Baloušková, Jana Schertlerová, Renata Knetlová, Kamila Klimešová, Petr Záleský, Míra Hadraba, 
Eva Vávrová, Bára Malkusová, Magda Nováčková, Zdeněk Novák a Václav Novák. Na diváky 
čekal poutavý příběh, ve kterém se rozvedená třicátnice Elizabeth nastěhuje do přestavěného 
viktoriánského domu, ale ani tam neunikne před rodinou a přáteli, se kterými má složité osobní 
vztahy. Nejlepší kamarádka, sestra i matka ovlivňují její život víc, než by si přála. Navíc jí do 
života zasahují i duchové posledních obyvatel domu. Opuštěnost je moderním „duchařským 
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příběhem“, ve kterém se minulost prolíná se současností. Jedná se zčásti o moderní psychologické 
drama, zčásti o historický horor (Zdroj: www.ds-celakovsky.cz). 
 
     Na pátek 25. 4. připravil Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, ve spolupráci 
s Technickými službami Strakonice, s. r. o. a vybranými základními školami ze Strakonic a Štěkně 
2. ročník „Otevírání studánek na Strakonicku“. Na sedmdesát žáků ze základních škol 
Povážská, F. L. Čelakovského, Poděbradova a Štěkně se zúčastnilo čištění studánek a úklidu jejich 
blízkého okolí, včetně odpočívadla na Podsrpenské. V letošním roce žáci čistili a obnovovali 
v okolí Strakonic Rákosovou studánku pod Ryšovou (ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Poděbradova), 
studánku Dobrá voda a studánku Panny Marie (ZŠ Povážská). Děti nasbíraly velké množství 
odpadků od plastových lahví, přes sklo, igelitové sáčky, krabičky od cigaret až po keramické 
dlaždice. Kromě sběru odpadků také hrabaly suché listí, sbíraly klestí, železný šrot a přitom si 
velmi dobře uvědomovaly, jaký nepořádek zůstává v přírodě po nezodpovědných občanech. Na 
závěr je čekala zábavná hra „Hledej PANDU“, která jim měla připomenout znak Světového fondu 
divočiny (WWF), mezinárodní neziskové organizace podporující ochranu přírody. Šťastní nálezci 
byli odměněni sladkostí v podobě marcipánového medvídka pandy a všichni společně se nakonec 
pustili do opékání buřtů.  

 
Úklid Rákosové studánky pod Ryšovou (foto: M. Šobr) 

 
     V týdnu od 21. do 27. dubna proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní preventivní akce 
pod názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva 
vnitra České republiky se policisté zaměřili na dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu. 
V dopoledních hodinách v pátek 25. 4. dohlíželi strakoničtí policisté se žáky základní školy 
Povážská převážně na pěší účastníky silničního provozu. Ve Strakonicích sledovali vybrané 
přechody pro chodce a to, jakým způsobem chodci, řidiči i cyklisti dodržují pravidla bezpečnosti. 
Prevence ze strany policie směřuje ke všem věkovým kategoriím od dětí mateřských škol až po 
seniory. Už v roce 2005 byla na Okresním ředitelství Policie ČR zřízena dvanáctičlenná „Rada pro 
preventivní činnost Policie ČR na území okresu Strakonice“ tvořená policisty, kteří se nad rámec 
své policejní práce zapojují do preventivní činnosti. 
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Ilustrační foto Obvodního oddělení PČR Strakonice  

 
     V sobotu 26. 4. se členové občanského sdružení Husot Strakonice – Duha zapojili do čištění 
lesa v Novohradských horách. Žáci prvního stupně pod vedením pana Milana Hankovce uklízeli 
v lokalitě U sokolího hnízda odpadky, které špatně vychovaní občané rozhazují po lesích. Na této 
brigádě Českého svazu ochránců přírody se potkaly děti z celého Jihočeského kraje a kromě úklidu 
na ně čekala řada vědomostních soutěží, posezení u ohníčku a opékání buřtů. Občanské sdružení 
Husot Strakonice – Duha plánuje v letošním roce také spustit své vlastní internetové stránky, na 
kterých se mají děti dozvědět více o činnosti sdružení a jednotlivých aktivitách, které spočívají 
většinou v tábornické, turistické, divadelní a sportovní činnosti. Činnost sdružení je určena pro děti 
a mládež do 18 let, kteří se mohou těšit na různé výpravy do přírody, hokejové turnaje, noční hry, 
pohádky pro veřejnost, letní a zimní tábory. 
 

 
Ilustrační foto (http://janbraum.unas.cz/novohradsko) 

 
     Šmidingerova knihovna spolu s Českých svazem ochránců přírody zve všechny občany dne 
10. 5. na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 8:15 hodin před 
strakonickým nádražím, odkud v 8:22 hodin jede vlak do nedalekých Katovic. Odtud se půjde po 
pěšině po pravém břehu řeky Otavy kolem „Grafitky“ do Dolního Poříčí, přes most a po levém 
břehu řeky ke Katovické hoře. Tam se účastníci podívají do smíšeného lesa se vzácnou hájovou 
květenou. do Katovi následně půjdou po turistické značce, aby se do Strakonic vrátili opět vlakem, 
který jede např. v 13:22 nebo 15:39 hodin. Minimální délka trasy je 8 km, po dohodě je možno jít 
jen polovinu nebo naopak udělat zacházky na další místa. Ke Katovické hoře a jejím 
zajímavostem zve Šmidingerova knihovna a ČSOP znovu 13. 5., kdy se uskuteční přednáška 
pana Františka Langmajera, doplněná o promítání. Koná se od 17:00 hodin v promítacím sále 
strakonického gymnázia (Zdroj: www.knih-st.cz). 
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Kněží hora u Katovic (foto: www.katovice.cz) 

 
     Do 13. května 2008 pokračuje soutěž Městského úřadu Strakonice, odboru životního 
prostředí, který ve spolupráci s odbory životního prostředí městských úřadů v Blatné a Vodňanech 
a strakonickým Deníkem, pořádají v měsíci březnu až květnu soutěž „Od pramene k ústí aneb 
Řeky, říčky, potoky Země zamyšlené 2008“. Od 11. března jsou každé úterý na stránkách Deníku 
a v elektronické podobě na www.mu-st.cz zveřejňovány reportáže (celkem 10), které představují 
významné vodní toky Strakonicka, Blatenska a Vodňanska od jejich pramene k ústí. Závěr těchto 
reportáží tvoří soutěžní otázky zaměřené na přírodu a kulturně-historické souvislosti k danému 
tématu. Soutěž je vedena v samostatné linii pro základní školy a v samostatné linii pro veřejnost. 
Odpovědi je nutné vždy do úterý příštího týdne doručit elektronickou poštou na adresu 
miroslav.sobr@mu-st.cz, písemně do infocentra ve Strakonicích nebo do redakce Deníku. 
 

 
 
 
     V podvečer 14. května se mohou občané těšit na zelený večer nazvaný: Předcházej a 
recykluj! Hostem večera v čajovně Inspirace v hotelu Bavor bude Ing. Milan Havel ze sdružení 
ARNIKA z Prahy. Zajímáte se o problematiku odpadů? Zdá se Vám, že jich produkujeme hodně? 
Co s tím? Jak zmenšit naši ekologickou stopu? Odpady a globální oteplování. Recyklace nebo 
prevence? Jak se můžeme my, coby spotřebitelé, ekologicky šetrně chovat? Pokud Vás zajímají 
odpovědi na tyto a další otázky, můžete se přijít inspirovat 2. květnovou středu od 18:00 hodin 
(Zdroj: www.knih-st.cz). 
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     V sobotu 17. května 2008 se uskuteční II. ročník čištění řeky Otavy v úseku Střelské 
Hoštice – Sudoměř v rámci společného projektu Otavská plavba měst Sušice, Horažďovice, 
Strakonice a Písek. Tato dobrovolná akce čištění celého toku řeky Otavy proběhla již v loňském 
roce a proto bychom byli rádi, kdyby se její konání stalo každoroční tradicí a výzvou 
k ekologičtějšímu chování v přírodě. Hlavními koordinátory jsou strakoničtí skauti. O zapůjčení až 
50 lodí i s vybavením se postará Lodní servis Strakonice. Samozřejmě uvítáme i pomoc pěších při 
čištění břehů řeky. Všichni dobrovolníci, kteří se chtějí aktivně podílet na zlepšení kvality a čistoty 
našeho prostředí, se mohou nahlásit do 10. května 2008 na e-mail: skaut.strakonice@seznam.cz 
Odměnou po celodenní námaze bude, kromě dobrého pocitu, možnost posezení u ohně 
s občerstvením u klubovny strakonických skautů Na Křemelce. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


