TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TÁBOŘE 118
v Táboře 10. března 2020

OPATŘENÍ MĚSTA TÁBORA KE KORONAVIRU
V úterý 10. 3. 2020 odpoledne se sešlo na mimořádné poradě vedení Města
Tábora, krizový manažer a vedoucí několika odborů. V souvislosti s
mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR (zákaz všech akcí nad
100 lidí a uzavření škol) rozhodla porada takto:
(Situaci budeme sledovat a aktualizovat.):
✔ Všech šest základních škol zřizovaných Městem Tábor bude uzavřeno, týká
se to i klubů, družin a zájmových kroužků. Zákaz konání se vztahuje i na školní
výlety. Vedení školy předalo v úterý 10. března 2020 informace rodičům svými
informačními kanály. Školní jídelny uvaří obědy pouze pro externí strávníky,
mateřské školy a zaměstnance školy.
✔Provoz mateřských škol je bez omezení.
✔Zrušeny jsou společenské akce Talent roku a Jihočeský zvonek v Divadle
Oskara Nedbala.
✔Domov pro seniory G-centrum je uzavřen pro návštěvy. Uzavření se netýká
Domů s pečovatelskou službou, pečovatelské služby normálně fungují.
✔Odbor kultury a cestovního ruchu ruší všechny akce prozatím do 5. dubna
2020 (film a koncert Bluesman v kině Svět (14. 3.), vernisáže výstav Přišlo jaro
do vsi (18. 3.) a Teodor Buzu – Doteky času (25. 3.), soutěž Jihočeský zvonek v
divadle (24. 3.), křest knihy Tábor - o městě pevnosti na Staré radnici (24. 3.),
Tábor s párou na železnici (28. 3.), velikonoční jarmark (4. 4.).
Sledujte výlepové plochy nebo www.visittabor.eu.
✔ Tělovýchovná zařízení města Tábora rozhodla takto:
- Kino Svět, zastavuje se provozu do odvolání
- Plavecký stadion vč. wellness a dětského vodního centra, zastavuje se provoz
do odvolání

- Baby centrum pro kojence a batolata na Sídlišti nad Lužnicí, zastavuje se
provoz do odvolání
- Zimní stadion, povolují se hokejová utkání a tréninky, zakazuje se ale vstup
divákům na hokejová utkání a tréninky
- Ruší se pořádání veřejných bruslení
- Sportovní haly a fotbalová hřiště, povolují se utkání a tréninky, zakazuje se ale
vstup divákům na utkání a tréninky.
✔ Odbor sociálních věcí zrušil veřejné projednání komunitního plánování,
zrušil všechny akce Kontaktního centra pro seniory a uzavřel provoz klubovny
v Čelkovicích.
✔ Městská knihovna zrušila večerní akce v tomto týdnu, a to od 10. do 13.
března 2020. O dalších akcích bude rozhodnuto.
✔ Středeční pěstitelský trh na Žižkově náměstí (11. března) zrušen není, o
dalších termínech se rozhodne později.
✔ Na podatelně městského úřadu v budově čp. 2 je umístěna desinfekce, v
dalších podatelnách, pokladnách a v infocentru se desinfekce umístí v nejbližší
době.
Na území města Tábora (jiní zřizovatelé organizací) dále platí:
✔ Husitské muzeum ruší křest knihy Tábor – o městě pevnosti 24. 3. na Staré
radnici, uzavírá se expozice Husité, knihovna a také Galerie Ambit.
✔ Divadlo Oskara Nedbala ruší do odvolání veškerá představení.

