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S L O V O  M Í S T O S T A R O S T Y
M I L O Š E  M I C H Á L K A

Vážení spoluobčané,
úpřímně vás zvu na dnes
začínající 18. ročník Slav-
ností pětilisté růže. Pro or-
ganizátory to znamená vy-
vrcholení několikaměsíční
práce a starostí s přípravou
tak rozsáhlé akce, v níž
účinkuje několik set aktérů.
Pro návštěvníky představují

jinde nedosažitelnou atmosféru. Není divu,
nebo� vycházejí z místních historických faktů,
kořenů, tradic. Někteří občané města vítají
slavnosti jako zpestření moderního života, kte-
ré je přibližuje předkům, jiní je vnímají spíše
rušivě. Davy proudících lidí, všudypřítomná
hudba, rozverná divadelní představení, rytíř-
ské turnaje, tlačenice kolem stánků, vůně pe-
čeně a medoviny vyvolává ve většině z nás
libé pocity. Máme se na co těšit.
    Možná se vše neodehraje podle našich i va-
šich představ. Třeba se i přes snahu pracovní-
ků Služeb města Č. Krumlov o průběžný úklid
přechodně někde objeví rozházené kelímky.
Prosím, mějte pochopení − jakmile bude vhod-
nější chvíle, než rušit s multikárou při před-
stavení, vše uvedeme do pořádku.
    Zatím se dobře bavte. V pondělí ráno po
úklidu města už nepoznáte, že Krumlov žil tři
dny středověkým veselím.

Premiér Dzurinda
přiznal chybu
    V doprovodu předsedy vlády Vladimíra
Špidly navštívil 21. května Český Krumlov
slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.
    Zatímco jejich manželky si prohlížely kláš-
ter ve Vyšším Brodě, hosty přijal na radnici
starosta JUDr. František Mikeš, který je také
doprovázel na zámek. "V Českých Budějovi-
cích jsem už byl dříve, nikoli v Českém Krum-
lově − a vidím, že jsem udělal chybu," pro-
hlásil slovenský politik okouzlený městem a
nabídl starostovi tykání. Byl šokován, když v
centru města spatřil rybáře, a uvědomil si,
jak je voda čistá.
    V barokním divadle kastelán PhDr. Pavel
Slavko připomněl, že oba šéfové vlád mají
ruku na páce dějin a každodenní prací vytvá-
řejí obraz společnosti. Vyzval je, aby si vy-
zkoušeli, jak rychle lze měnit skutečnosti v
divadle. Premiéři, poučeni mašinisty o zachá-
zení s "hejblaty", vyměnili za pomoci starosty
a místostarosty kulisy − ze sálu na vojenský
tábor, což z hlediště sledoval celý doprovod
a nadšeně tleskal. Ač sportovci, rumpál jim
prý činil potíže, takže je jasné, že dávná pro-
fese mašinisty nebyla legrace.
    Slavnostního oběda v Růži pořádaného
Špidlou na počest Dzurindy se účastnil i hejt-
man RNDr. Jan Zahradník s chotí.

Pozdrav Českému Krumlovu zanechal v kronice města Vladimír Špidla i premiér sousedního východního
státu Mikuláš Dzurinda. Foto Jana Zuziaková Zastupitelstvo v červnu

již v nové budově úřadu
    Veřejné zasedání městského zastu-
pitelstva můžete navštívit ve čtvrtek
24. června v zasedací místnosti ve 3.
patře nové budovy městského úřadu
na Kaplické ulici (Komerční banka).
Na programu budou mimo jiné i tyto
body:
●  Změna rozpočtu města − RZ 3/04
●  Paušální poplatky za lázeňský a re-
kreační pobyt
●  Opatření k zabezpečení veřejného
pořádku v Rybářské ulici
●  Vyhodnocení výběrového řízení
prodeje bytových jednotek
●  Prodeje parcel, bytových jednotek

V dobré víře vykonaná práce
vede ke kriminalizování?
    Se starostou Č. Krumlova JUDr. Františkem
Mikešem jsme hovořili o záležitostech, které
zajímají veřejnost.

Nedávno si pan Slepánek v Českokrum-
lovských listech stěžoval, že se mu v Čes-
kém Krumlově těžko podniká, protože
město pro rozvoj cestovního ruchu nic ne-
dělá. Je to opravdu tak špatné?

    V první řadě je třeba říct, že město pro pod-
nikání v cestovním ruchu musí nepochybně
vytvořit vhodné podmínky. To znamená, že
podnikatelé musí mít k dispozici dostatečné
infrastrukturní sítě, slušné komunikace, fun-
gující veřejné osvětlení a musí být postaráno
o bezpečnost občanů i návštěvníků města. V
daných podmínkách pak už musí podnikat
každý sám a brát v úvahu i konkurenci. Pokud
turisté nechodí do konkrétního podniku, tak
by se jeho majitel neměl ptát na radnici, co
pro něj udělá, ale měl by zkoumat důvody,
proč je tomu tak.

A jezdí sem tedy turisté?

    Nikdy jich tady nebylo víc. Je to vidět nejen,

když procházíte městem, ale vypovídá o tom
i trvale přeplněné parkoviště autobusů na
Chvalšinské silnici a otevřeně o tom mluví
průvodci těchto turistů. Pravdou ale je, že i
oni si vybírají, kde utratí při pobytu ve městě
své peníze. Nebudu ale zastírat, že mluvím o
hlavní turistické sezóně. Stále hledáme způ-
sob, jak přivést do Krumlova turisty např. i v
únoru, březnu či říjnu a listopadu. Bez spolu-
práce s těmi, kdo jsou na turistickém ruchu
závislí nejvíce, to však nepůjde. Vím třeba, že
hotel nedaleko města má dostatek hostů po
celý rok. Právě zkušeností takových podnika-
telů bychom chtěli pro prodloužení sezóny ve
městě využívat.

Není trochu na překážku omezený vjezd
automobilů do města?

    Na příkladu ulice Na Louži se dá říct, že
ne. Místo parkujících automobilů je turistům
k dispozici upravený prostor s řadou restau-
račních zařízení v příjemných interiérech, se
vkusnými předzahrádkami. A oni toho hojně
využívají. Na "parkovišti" Široká je vidět, že
takové místo zákazníky příliš neláká. Jenom

předzahrádka s neurčitým objektem za ní a s
parkujícím vozidlem majitele před ní asi tu-
risty neláká.

O dopravě toho už bylo i na našich strán-
kách napsáno hodně, takže se zeptám na
jiný problém, který trápí podnikatele ve
vnitřním městě. Jsou to odpadky. Dělá v
tom radnice něco?

    Na jednom z posledních jednání rady města
byl na pořadu jednání detailní stav ve sběru a
svozu odpadků z vnitřního města. Radní roz-
hodli, jaký model do budoucna zvolíme, aby
město na exponovaných místech nehyzdily
kontejnery, a na druhé straně, aby město ne-
bylo zavaleno hromadami zapáchajících od-
padků. Nejprve chceme udělat jakousi inven-
turu toho, jak plní právnické osoby zákonem
danou povinnost k likvidaci jimi vyproduko-
vaného odpadu. Pak zahájíme diskusi s těmi,
jichž se záležitost týká, abychom došli k nějaké
větší shodě na zvoleném modelu. Ostatně prá-
vě na popud některých podnikatelů se již rea-
lizují dílčí opatření. (dokončení na str. 3)

Dětský den s Pohádkovým parkem byl plný soutěží,
legrace a slunce. Foto Jana Zuziaková

Město snížilo cenové tarify
v zónách placeného stání
    Po vyhodnocení zkušeností z prvního mě-
síce provozu parkovacích automatů v Čes-
kém Krumlově a připomínek veřejnosti pro-
jednala dopravní komise úpravu tarifů par-
kovacích automatů v zónách placeného stání
na místních komunikacích. Rada města od-
souhlasila změny tarifních sazeb parkova-
cích automatů, které jsou umístěné v ulici
T. G. Masaryka, na Špičáku, u pošty, u hotelu
Gold v Městském parku, v Rooseveltově ulici
a u Agipu.

Dosud platné tarify:
◗  prvních 30 minut − 5 Kč
◗  prvních 60 minut − 15 Kč
◗  každá další hodina − 30 Kč (výjimkou je
park. U Agipu, kde každá další hodina stojí
15 Kč, v létě 20 Kč)

◗  minimální sazba − 5 Kč

Nové, pro motoristy výhodnější tarify, které
začnou platit v průběhu června, nejpozději
od 1. července:
◗  prvních 45 minut − 5 Kč
◗  prvních 90 minut − 10 Kč (dříve 45 Kč)
◗  každá další hodina − 30 Kč (výjimkou je
park. U Agipu, kde každá další hodina stojí
15 Kč, v létě 20 Kč)
◗  minimální sazba − 5 Kč

    Pětikorunový tarif se z 30 minut rozšířil
na 45 minut, za 10 Kč bude možné parkovat
1,5 hodinu, během níž se dá stihnout i ná-
vštěva lékaře, pohodlně nakoupit, obstarat
více pochůzek (oproti původním 45 Kč za
90 minut).

Slevu na parkování získáte
snadno s bodovou kartou!
    Mnozí občané−motoristé ještě neobjevili vý-
hody nového produktu − bodové karty, která
občanům z lokalit mimo centrum Č. Krumlova
toto místo citelně zpřístupňuje. S bodovými
kartami lze parkovat na všech třech odstav-
ných parkovištích, která jsou vybavena uza-
vřeným závorovým systémem, tzn. Jelenka,
Pod Poštou a v Městském parku.
    Přinášejí řadu pozitiv:
    1. Umožňují parkování s využitím výrazné
slevy v okrajových časech, to znamená mezi
16 a 10 h, kdy tam hodina stojí jen dvě koruny.
Toho lze využít při návštěvě kulturních akcí,
obstarání nákupů a různých služeb a podobně.
Od 10 do 16 h stojí každá hodina v Jelence
25 Kč, v Městském parku 20 Kč a na parkovišti
Pod Poštou 15 Kč. "V těchto lokalitách má
majitel vozidlo za závorou, pod lampou a pod
kamerou sledovanou na centrálním dispečinku
na BUS parkovišti V Lomu," zdůrazňuje ředitel

ČKRF ing. Miroslav Reitinger větší bezpečnost
parkování.
    2. Z hlediska automobilisty je bodová karta
velmi komfortním produktem. Řidič nemusí
vůbec vystupovat z vozu, jako při platbách
přes automatickou pokladnu. V případě pou-
žití bodové karty se totiž vjezdová závora otev-
ře jejím vložením do vjezdového stojanu, kde
systém automaticky zapíše příjezd. Ve výjez-
dovém stojanu se odečte z bodové karty pří-
slušný počet bodů podle skutečné doby a ceny
− a výjezdová závora se otevře.
    3. První investice do bodové karty je 200
Kč. Prodává se se základním kreditem 100
Kč, druhou stovku stojí datový nosič. Po vy-
čerpání kreditu lze na libovolné automatické
pokladně těchto odstavných parkoviš�, tedy
ve dne v noci, kartu dobít až na 800 Kč. Bodové
karty je možné koupit v Infocentru na náměstí
Svornosti (tel. 380 704 623).


