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Městský úřad Strakonice 
 Mgr. Marie Tůmová, PR pracovník  

 
Tisková zpráva č. 10 ze dne 17. 4. 2008  

 
Mezinárodní den Země ve Strakonicích  

 
     Zdravé město Strakonice informuje občany o vybraných letošních aktivitách v souvislosti s 
Mezinárodním dnem Země, který se tradičně koná 22. dubna. Historicky první kampaň Dne Země 
se konala 22. dubna 1970 v USA a odtud se postupně rozšířila do celého světa. V roce 1990 se ke 
kampani připojila Česká republika. Letošní rok 2008 je významný mj. také tím, že byl vyhlášen 
Mezinárodním rokem planety Země. Městský úřad Strakonice se zapojuje do kampaně pravidelně, 
především skrze prosazování ochrany životního prostředí a podpory veřejného zájmu o tuto 
problematiku. Oslavy Dne Země a s nimi spojené aktivity ve Strakonicích jsou nejen pro žáky 
základních škol, ale příležitostí pro všechny občany, aby se seznámili s aktivitami městského úřadu, 
místních škol, firem, organizací i jednotlivců, zaměřených na životní prostředí a jeho ochranu.  
 
Od pramene k ústí aneb Řeky, říčky, potoky Země zamyšlené 2008 
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, ve spolupráci s odbory životního prostředí 
městských úřadů v Blatné a Vodňanech a strakonickým Deníkem, pořádají v měsíci březnu až 
květnu soutěž o věcné ceny s ekologickou tématikou pro školy i širokou veřejnost „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. 
 
Datum: 11. 3. – 13. 5. 2008 
Bližší informace: Ing. Šobr, tel.: 383 701 308, mobil: 606 669 920, e-mail: miroslav.sobr@mu-st.cz 
 

 
 
 
Křesadlo 2007 
Již pošesté budou v Jihočeském kraji oceněni dobrovolníci a podruhé také týmy dobrovolníků, kteří 
svůj čas a energii věnují prospěšným aktivitám. Nominace na cenu Dobrovolník roku a Dobrá parta 
mohli zasílat jednotlivci i organizace v termínu do 31. března 2008. Tradiční cenou pro vítěze je 
„křesadlo“, kovářský výrobek Jaroslava Zívala z hradu Křivoklát. Slavnostní předání cen 
„obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“ proběhne poprvé ve Strakonicích pod záštitou 
hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka a vedení města Strakonice. Letošní ročník ceny 
Křesadlo pořádají společně sdružení BEZ Katovice, INKANO Písek a Komunitní nadace Blanicko 
– Otavská. Slavnostní předávání cen je z kapacitních důvodů pouze pro zvané.  
 



Velké náměstí 2 č.ú. 182050112/0300 e-mail: posta@mu-st.cz tel.:+420 383 700 111 
386 21 Strakonice IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 url: http://www.mu-st.cz fax:+420 383 324 535 
 

Datum: 22. 4. 2008 
Místo konání: Šmidingerova knihovna ve Strakonicích 
Časové rozvržení: 14:30 – 16:30 hodin 
Bližší informace: Mgr. Novotný, mobil: 725 709 733, e-mail: michal.novotny@mu-st.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den země 
Centrum ekologické výchovy na Podskalí, odloučené pracoviště Domu dětí a mládeže, partnera 
Zdravého města Strakonice, pořádá tradiční vědomostní soutěž s ekologickou tématikou „Den 
země“. Soutěž je určená pro děti 4 – 9 tříd základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých 
gymnázií. Děti soutěží jako dvoučlenné hlídky ve třech věkových kategoriích a to: 4 – 5 třída, 6 – 7 
třída, 8 – 9 třída. Podle těchto kategorií mají odstupňované úkoly na jednotlivých stanovištích. Ta 
jsou rozmístěna v lokalitě Podskalí a na každém čekají děti různé úkoly. Po skončení soutěže 
následuje slavnostní vyhlášení vítězů a odměny v podobě věcných cen. 
 
Datum: 22. 4. 2008 
Místo konání: Podskalí ve Strakonicích 
Časové rozvržení: 14:00 – 17:00 hodin 
Bližší informace: Bc. Kulhová, tel.: 383 332 956, e-mail: kulhova@ddmstrakonice.cz  

 

 
 
Mladý záchranář 
Základní škola Povážská, Klub svazu civilní obrany Strakonice ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem Strakonice, Oblastním spolkem ČČK Strakonice a Policií ČR pořádají soutěž 
pro nejmladší žáky „Mladý záchranář“. Na účastníky 2. ročníku soutěže čekají 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. 
 
Datum: 23. 4. 2008 
Místo konání: areál školy v ul. Povážská a Požární stanice v Podsrpenské ulici ve Strakonicích 
Časové rozvržení: 08:00 – 12:30 hodin 
Bližší informace: Mgr. Pletková, mobil: 731 180 020, e-mail: zs_povazska@quick.cz  
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Otevírání studánek na Strakonicku 
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, ve spolupráci se základními školami Strakonic 
a Štěkně připravili 2. ročník „Otevírání studánek na Strakonicku“. Žáci ze základních škol 
Povážská, F. L. Čelakovského, Poděbradova a Štěkně se účastní čištění studánek a úklidu jejich 
blízkého okolí. V letošním roce budou žáci čistit a obnovovat Rákosovou studánku (ZŠ F. L. 
Čelakovského a ZŠ Poděbradova), studánku Dobrá voda a studánku Panny Marie (ZŠ Povážská). 
Součástí této aktivity je i zábavná hra „Hledej PANDU“, která má připomenout znak Světového 
fondu divočiny (WWF), mezinárodní neziskové organizace podporující ochranu přírody. 
 
Datum: 25. 4. 2008 
Místo konání: pramen u Dobré vody a studánka Panny Marie na Podsrpu ve Strakonicích, 
Rákosová studánka u Řepického rybníka 
Časové rozvržení: 08:00 – 12:00 hodin 
Bližší informace: Ing. Šobr, tel.: 383 701 308, mobil: 606 669 920, e-mail: miroslav.sobr@mu-st.cz 
 
 

 
 

U Dobré vody (foto: Ing. Šobr) 
 
 
 


