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TÁBORSKO | Jižní Čechy
Cena za halu vyšplhala nečekaně vysoko
Vedení Českých Budějovic
čeká o prázdninách nelehké rozhodování.
České Budějovice – Čáru
přes rozpočet, a to doslova,
udělaly jihočeské metropoli
stavební firmy. Ve výběrovém řízení na demolici staré
a stavbu nové haly ve Stromovce nabízejí mnohem
vyšší ceny, než se čekalo.
Odhad města podle projektu byl 312 milionů korun.
Firmy nabídly akci provést
za 489 milionů a dokonce
až za 568 a 581 milionů.
Přitom se spekulovalo
o tom, že pokud by cena
převýšila předpoklad města,
mělo by to být na úrovni
380 až 400 milionů korun.
To ještě byly některé zastupitelské kluby ochotné přijmout. Nová cena ale zřejmě
bude znamenat konec nynějšího výběrového řízení.
Podle náměstka primátora Františka Konečného
bude dnes zasedat hodnoticí
komise, která by měla posoudit, jestli formálně nabídky odpovídají zadání.
Svůj posudek pak komise

Sprejem poškodil
protihlukové stěny
Veselí nad Lužnicí – Vandalové na Veselsku mají
vedle posprejovaných železničních vagónů či mostu
na svědomí další poškozený
drážní majetek. Neznámý
pachatel poškodil v prostoru
železničního mostu přes
Lužnici mezi stanicemi Veselí nad Lužnicí – zastávka a
Veselí nad Lužnicí – nádraží
čtyři plexisklové protihlukové stěny. Deníku to sdělil
policejní mluvčí Miroslav
Doubek. Správa železniční
dopravní cesty odhadla svou
škodu na 60 tisíc korun.
„Pachatel se stal podezřelým ze spáchání přečinu
poškození cizí věci. V případě dopadení mu hrozí soud
a trest, mimo jiného, odnětí
svobody na dobu až jednoho roku,“ uvedl mluvčí.
Případ šetří policisté obvodního oddělení. Poznatky,
které by přispěly k objasnění případu, přivítají na
své služebně na nám. T. G.
Masaryka či lince 974 238
760. (pol)

Dvě nové palubovky místo jedné
Novou halu se dvěma palubovkami (na vizualizaci) místo
nynějšího sportovního stánku
chce stavět českobudějovická
radnice ve Stromovce. Objekt
má nabídnout větší komfort
sportovcům i divákům s kapacitou hlediště až 2600 lidí.
Otázkou je, jak bude město reagovat na cenové nabídky,
které výrazně přesáhly původní předpoklady radnice.

předá radě města, jejíž nejbližší zasedání bude 16. července. Rada města, pokud
komise neshledá na výběrovém řízení vady, bude mít
několik možností jak pokračovat.
PO VOLBÁCH
Buď potvrdí vítěze a tím
i nabídnutou cenu, nebo
soutěž zruší. Případně může
soutěž zrušit a vypsat nové
výběrové řízení. K tomu by
se klonil například náměstek primátora František Konečný, ale dodává, že vypsání nové soutěže je tak
zásadním rozhodnutím, že
by mělo počkat až na nové

vedení města, které vzejde
z podzimních komunálních
voleb.
To, že nejnižší cena vyšplhá k půl miliardě, nečekal ani náměstek primátora
Petr Podhola, i když připouští, že ceny na stavebním trhu se nyní znatelně
zvedly. „Já za sebe říkám, ta
cena mě překvapuje, je vysoká,“ uvedl pro Deník Petr
Podhola. Nechce ale předjímat další kroky vedení
města. „Chci si počkat na to,
jaký bude finální verdikt
hodnoticí komise,“ zdůrazňuje Petr Podhola.
Část koalice však dala už
předem najevo, že navýšení

ceny nebude akceptovat.
Nejpravděpodobnější je tedy
zrušení soutěže. S tím, že po
volbách se rozhodne o dalších krocích. Město alespoň
získá čas na přípravu náhradních působišť pro některé kluby. Jak uvedl náměstek primátora Petr Holický, projektuje se například nový běžecký koridor
pro atlety, který by měl
vzniknout v areálu
ZŠ O. Nedbala.
POKRAČOVAT
Podle náměstka primátora
Františka Konečného by se
Budějovice záměru postavit
novou halu se dvěma palubovkami neměly vzdávat.
Jednou z možností jak projekt zachránit je třeba i získání státní dotace. Navíc
František Konečný míní, že
současné stavební ceny už
se zásadně směrem dolů
nepohnou ani v následujících letech a je třeba počítat
s tím, že hala vyjde dráž,
než se původně čekalo.
Klíčové ale bude první
prázdninové jednání rady
města 16. července. (win)
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Festival zahajují Cimrmani
Čtvrtek 28. června

Třeboň – Zítra
začíná v Třeboni
festival zaměřený
na českou písničku Okolo Třeboně. Zahájí ho
výstava 26 let Okolo
Třeboně v Domě Štěpánka Netolického zaměřená na Divadlo Járy
Cimrmana, které také na

festivalu pravidelně
účinkuje. Vernisáž začíná
v 17 hodin, prohlédnout
si expozici můžete až do
5. srpna. V 19 hodin uvidíte soubor „naživo“
v Divadle, kde budou
hrát představení Němý
Bobeš. Na místě zaplatíte
850 Kč.

Setkání s hudbou v Soběslavi
od soboty 30. června do úterý 10. července

Soběslav – Desátý ročník festivalu od soboty
30. června do úterý 10.
července můžete navštívit v Soběslavi. Koncerty
se budou konat v kostele
svatého Víta či kostele
svatého Petra a Pavla,
také v Galerii svátého
Marka, na koupališti, te-

rase městské knihovny i
v kulturním domě.
Vstupné je dobrovolné, v
rámci akce vystoupí
houslový recitál Josefa
Špačka, Divé husy, Catarina Clarinete, Kristýna
Kůstková a Barocco
Sempre Giovane, Šaman
Enseble, Domácí výroba
aneb pecky všecky a jiné.

Ze života spolků a komunit

PANENKY JEDOU NA EVROPU

POSTUPUJÍ. Loni v říjnu jsme informovali, že Mažoretkový a twirlingový klub Panenky
České Budějovice přivezl z holandského Almere titul mistryň Evropy. V červnu se děvčata
zúčastnila Mistrovství ČR, kde získala 1. místo v disciplíně Parade Corps a získala nominaci na mistrovství Evropy mažoretek, které se bude konat v říjnu v chorvatské Poreči.
Děvčata společně s trenérkou se budou snažit evropský titul obhájit. Foto: archiv klubu

Učitelství, to je dar, říká Kateřina Sládková
Český Krumlov – Svou profesi považuje českokrumlovská učitelka Kateřina Sládková (r. 1973) za dar a vždycky věděla, že se chce stát
učitelkou. „Naplňuje mě to,“
říká. „A jsem ráda, že to, co
sklízím s dětmi, můžu předávat dál na kurzech s učiteli,
které vedu. Jsou to pro mě
cenné věci. I my učitelé se
máme stále kam sunout.“
Učí na prvním stupni na ZŠ
Za Nádražím a odborná porota ocenění Global Teacher
Prize CR 2018 ji vybrala za to,
jak dokáže při výuce propojit
téma globálních změn se
čtenářským cílem a formou
skupinové práce zapojit
všechny žáky do práce při
hodině. „Porotci mě navštívili
při mé hodině přírodovědy
v 5. třídě. V rámci trávicí
soustavy jsme probírali glo-
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KATEŘINA SLÁDKOVÁ (vpravo) ze ZŠ Za Nádražím Český Krumlov
s oceněnými kolegyněmi Kateřinou Vrtiškovou ze ZŠ Jílové u Prahy
a Petrou Šubrtovou ze ZŠ Petřiny sever (vlevo). Foto: EDUin o. p. s.

bální téma plasty v moři a to,
jak tento problém působí na
lidi, zvířata a planetu obecně.“
Výukové materiály si při-

pravuje sama, málokdy se
drží oficiálních učebnic. „Stojí
mi to za to, i když to je časově hodně náročné, ale je to

radost pro mě i pro děti.
Snažím se v dětech pěstovat
pocit, že všechno zvládnou
ony samy. Podporuji je v tom,
aby si dokázaly udělat vlastní
názor a obhájit si ho.“
Svou výuku Kateřina Sládková staví na kritickém myšlení. „Věřím, že taková výuka
má smysl, a jinak už mi ani
učit nejde,“ dodává. „Hledám
pro děti atraktivní, ne moc
dlouhé texty, které se hodí do
výuky. Učivo beru jen jako
prostředek k dalšímu rozvoji
dovedností dětí.“
Všechny oceněné učitelky
jsou z prvního stupně, to ale
Kateřinu Sládkovou nepřekvapilo. „Vidím to i v kurzech, které vedu, jak se školství pomaličku začíná měnit
a otvírat, a nejotevřenější
změnám výuky jsou právě
prvostupňové učitelky.“ (zug)

KŘEST KNIHY

KNIHU POHÁDEK Josefa Rypla Bechyňské vyprávění dědy Josefa pokřtil v sobotu v bechyňské Galerii Záliv režisér Zdeněk Troška.
Foto: archiv galerie

ŠKOLNÍ AKTIVITY

ZŠ Bernarda Bolzana rozšiřuje
výuku cizích jazyků
Tábor – Na Základní škole Bernarda Bolzana nezapomněli zavřít dveře za dětmi odnášejícími si zasloužené vysvědčení. Dveře pomyslně otevírají známé metodě výuky anglického jazyka CLIL, díky které je angličtina slyšet i v předmětech jako dějepis,
zeměpis, výtvarná výchova a dalších. Anglicky zde
komunikuji žáci s učiteli – nejazykáři, a to vždy
krátkých časových úsecích. Na zavedení metody do
výuky spolupracoval pedagogický tým ZŠ Bernarda
Bolzana se španělskými kolegy po dobu dvou let v
rámci projektu Bolzano – otevřené dveře. Jeho výstupem je mimo jiné i praktická metodická příručka
s pracovními listy, kterou po prázdninách učitelé z
Bolzana poskytnou bezplatně i ostatním táborským
školám. Tento projekt realizovali za finanční podpory Evropské unie. (din)

Lékařská pohotovost
Zubní: Zubatka (dům u zastávky MHD), tel. 725 938
795, sobota, neděle, svátky 8 – 12 hodin
Lékařská děti: nemocnice, tel. 381 606 613, sobota,
neděle a svátky: 9 – 21 hodin
Lékařská dospělí: nemocnice, tel. 381 607 700, sobota, neděle a svátky: 8 – 20 hodin

