
Základní škola Povážská je pro město  
velkým přínosem

Jaroslava Cháberová je bývalou dlouhole-
tou ředitelkou Základní školy Povážská ve 
Strakonicích. 

Jak dnes hodnotí výstavbu školního areálu, 
který se v minulosti stal předmětem mnoha 
diskuzí s argumentem, že jde o nesmyslnou 
a příliš nákladnou investici?
„Myslím si, že čas ukazuje, že naše snaha se vy-
platila a o školu jsme nebojovali nadarmo. V této 
části Strakonic byla škola vždy potřebná a nyní 
je i slušně využívaná. Za pár let si na někdejší 
varování o nesmyslnosti této „gigantické“ stavby 
nikdo nevzpomene.
Přenesli jsme se přes počáteční obtíže, kdy jsme 
museli reagovat na různé nepravdivé informace. 
Dnes se stav stabilizoval a škola se může dále po 
všech stránkách rozvíjet.“

Co je podle Vás největším přínosem školy?
„Důstojné zázemí, které zajišťuje podmínky 
pro rozvoj školy v 21. století. Budova slouží 
nejen vzdělávacím účelům, ale i sportovnímu 
a kulturnímu vyžití veřejnosti. Jsem také ráda, že 
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mohou 
konečně působit „pod jednou střechou“. Tím se 
jejich pracovní podmínky značně zlepšily.“

Jaké podmínky pro seberealizaci tady  
mají děti? 
„Výborné. Vedle pravidelného denního školního 
režimu mohou v areálu školy navštěvovat i různé 
volnočasové aktivity. Tím rodičům odpadá část 
problémů, které jsou spojené s cestováním do 
městského centra. Teď už záleží pouze na dětech 
a jejich rodičích, jak nabízené možnosti využijí.“

Další informace 
na našich stránkách  

Podpora sportu musí být systémová
Podporu pravidelných sportovních a volnočaso-
vých aktivit považuji za jednu z nejdůležitějších 
věcí. Pravidelná pohybová aktivita by měla být 
součástí zdravého životního stylu. Realita je však 
zcela jiná. Může v tomto směru pomoci město?
Podpora sportu ze strany města musí být trvalá, 
soustavná a musí respektovat specifika a záko-
nitosti jednotlivých sportovních odvětví. Každý 
oddíl při plánování své tréninkové a závodní 
činnosti potřebuje vědět, zda s podporou města 
může počítat. Není možné jeden rok podpořit 
a další rok již nedostat peníze, s nimiž oddíl ve 
svých plánech počítal. 
Podpora sportu musí být systematická a napříč 
věkovými kategoriemi. Od podpory mládeže, 
přes podporu dospělých, až po podporu oddílů 
reprezentujících město v nejvyšších soutěžích. 
Důležitá je i podpora jednorázových akcí, které 
mají ve Strakonicích tradici, stejně jako akcí 
nových. Dvojnásob to platí pro aktivity, které jsou 
otevřené široké veřejnosti.

Dlouhodobě se snažíme navýšit prostředky na 
podporu sportu. V období ekonomické konjunk-
tury a vysoké daňové výtěžnosti, kdy má město 
ve svém rozpočtu větší příjmy než dříve, je nutné 
sportovní aktivity podpořit mnohem více, než 
tomu bylo dosud.
V jakém světle se pak jeví chystaný jednorázový 
příspěvek města na podporu volnočasových 
aktivit dětí v hodnotě 500 Kč na dítě? Z mého 
pohledu jako nesystémový a populistický krok 
současného vedení města, které si za městské pe-
níze (tedy peníze nás všech) kupuje hlasy voličů 
před podzimními komunálními volbami. 
Dáváme ANO podpoře sportu a volnočasových 
aktivit, zároveň NE zneuživání městských peněz. 
Podpora musí být transparentní a systémová! 
Chceme, aby se o našem městě znovu říkalo

„Strakonice – město sportu!“
  Mgr. Radek Sosna
  zastupitel za JIH 12 

 

Za hnutí Jihočeši 2012 – Strakonice 
vám přeji hezké léto, příjemnou 
dovolenou a bezpečný návrat domů!

Pavel Vondrys  
lídr kandidátky hnutí Jihočeši 2012  
pro komunální volby 2018 ve Strakonicích

www.jihocesi2012-strakonice.cz



!
Zásadní důvody pro výměnu  
vedení města v komunálních volbách 2018:
• radnice je pobočkou realitní kanceláře

• lhaní, podvádění, hulvátství a diletantství na radnici nepatří

• personální rozvrat ve vedení města, v městském úřadě a městských společnostech

• teplárna a pivovar směřující ke krachu! (chystá se jejich prodej?)

• klientelismus vládne na radnici 

ZACHRAŇME STRAKONICE

Běžná situace na Písecké ulici. Kolona automobilů se táhne do nedohledna…

Soudě podle počtu fotografií publikovaných ve 
Zpravodaji města i v jiných médiích se starosta 
Hrdlička velmi rád nechává zvěčňovat. Kdykoliv, 
kdekoliv a s kýmkoliv. Když vezmeme v úvahu 
množství fotografií, je podivné, že tento „výkon“ 
zatím nikdo nezaznamenal do Guinessovy knihy 
rekordů.

Hrdličkova záliba v neustálém zvěčňování má 
však i své stinné stránky. Ve Strakonicích kvůli 
tomu nastal jev, který lze s trochou humorné 
nadsázky nazvat „Břéťovy zácpy“. Prostě pan sta-
rosta se chce vyfotografovat v září tohoto roku, 
tedy před komunálními volbami, jak stříhá pásku 
na dokončeném obchvatu města.
Nedbal varování odborníků, že je potřeba 
stavět tři kruhové křižovatky na obchvatu 

postupně a nikoli najednou. Výsledek 
v podobě dlouhatánských kolon automo-
bilů se dostavil… 
Doufejme, že tento jev se ve Strakonicích již 
nebude opakovat.  Lékem na skutečnou zácpu je 
úprava jídelníčku. Hrdličkou způsobené problé-
my spolehlivě odstraní vhodně vybraný hlas při 
podzimních komunálních volbách. 

Lék na zácpu? Volby!

Po přečtení předejte dál. Děkujeme.

Starosta Hrdlička opakovaně nemlu-

vil pravdu, když veřejně prohlašoval, 

že již není vlastníkem realitní kance-

láře. Proč? V souvislosti s obří rekla-

mou na obchodním centru nás napa-

dá: Možná tajně obdivuje známou 

pohádkovou postavu, ale stydí se to 

přiznat. Nebo máte jiné vysvětlení?


