ZPRAVODAJ
Informační měsíčník Zastupitelstva města Český Krumlov

Číslo 5
Květen 2002
Ročník IV

Program Slavností pětilisté růže
Český Krumlov 21. − 23. 6. 2002
pátek 21. 6. 2002
Široká ulice
HISTORICKÝ TRH
Šatlavská ulice
16.00 Slavnosti v Šatlavě − středověká hostina
přímo na ulici (konec v neděli 16.00)
Jezuitský sál hotelu Růže
17.30 Slavnostní předání cen města spojené s ve−
řejnou prezentací filmu o W. A. Mozartovi,
který se natáčel v Českém Krumlově
Hradební ulice − Kájovská ulice − Umělecká agen−
tura Historia Kuřim
21.00 Večerní šermířské vystoupení divadelní
a kaskadérské společnosti Štvanci Kuřim
u Brna − šermířské souboje
21.40 IN FLAMENUS Brno − Ohňová show
náměstí Svornosti − moderuje Miloš Kounek
16.00 Krumlovští pištci Český Krumlov
− koncert flétnového dětského souboru, který
prochází centrem města
19.30 Krumlovští pištci Český Krumlov
− koncert flétnového dětského souboru
20.20 Fioretto Český Krumlov − ukázky lidových
tanců z období 14. − 16. stol. a jejich výuka
21.30 Slavnostní ceremonie
ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE
22.00 Noční ohňový průvod městem

22.30 Václav Koubek − koncert legendárního
folkového harmonikáře
23.45 Ida Kellarová a Romano Rat
− strhující koncert zpěvačky a kapely inter−
pretující romskou hudbu.
01.30 Black Bottom Český Krumlov
− koncert swingového sextetu.
02.30 Ukončení všech programů, úklid města
Jižní zámecké terasy Státního hradu a zámku
Český Krumlov
23.00 RYTÍŘ A PRAMEN
Městský park za hotelem Gold (hudební altán)
− pořádá Alternative Music Production Praha
18.00 − 02.00 amatérské rockové kapely

sobota 22. 6. 2002
Široká ulice
HISTORICKÝ TRH
náměstí Svornosti
09.45 HISTORICKÝ KOSTÝMOVANÝ PRŮ−
VOD PROCHÁZÍ MĚSTEM
10.00 Green Regiment Uherské Hradiště
− slavnostní výstřel z děla
10.05 Slavnostní ceremonie
10.30 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZE
ŽIVOTA PANA VILÉNMA Z ROŽMBERKA
11.10 KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD
PODRUHÉ PŘECHÁZÍ NÁMĚSTÍM

12.00 Mistr Evropy 2000 v ovládání biče Pavel
Votápek z Karlštejna
13.00 Chairé Příbram − „Živá hudba minulosti“
v podání vokálně−instrumentálního souboru
starých nástrojů
13.45 Fioretto Český Krumlov a Chairé Příbram
− ukázky renesančních tanců. Výuka histo−
rických tanců − vyučuje Věra Hanzalíková
15.00 Soubor historického tance Chorea Historica
Praha − Tance rané renesance
16.00 Pouliční kouzelník a kejklíř Petr Kasnar
Praha a jeho pouliční mikromagie
17.00 Divadelní představení ze života pana Vilé−
ma z Rožmberka − repríza
18.00 Mistr Evropy 2000 v ovládání biče Pavel
Votápek a další neuvěřitelné ukázky
19.00 Svítání Brno − koncert moravské folkové
skupiny s historizujícími prvky
21.00 Faraon Loučovice
− koncert strhující romské skupiny
23.45 Papouškovo sirotci Český Krumlov
− koncert skupiny, která interpretuje široký
záběr repertoáru a svým hudebním zauje−
tím pohlcuje publikum
03.00 Green Regiment Uherské Hradiště
− hlídkování městské gardy − ukončení pro−
gramu ve městě − úklid města
Ulice Parkán − pod městským divadlem
10.00 Pouliční šraml Škrhola Band Brno
− harmonika, vozembouch, klarinet, valcha
11.00 Papouškovo sirotci Český Krumlov
− koncert skupiny s velikým záběrem žán−
ru, která svým nasazením strhává publikum
13.30 Mistr Evropy 2000 se zacházením s bičem
Pavel Votápek a jeho show
14.30 Českokrumlovská scéna Český Krumlov −
Loupežnická pohádka − divadelní předsta−
vení pro děti
16.00 Teátr Víti Marčíka Hosín − Sněhurka
a sedm trpaslíků v podání nejoblíbenějšího
divadelníka Slavností
Letní jízdárna zámecké zahrady
− Agentura Gapa Český Krumlov
13.00 Divadlo Koňmo Praha
− Jak šlo vejce do světa − pro děti
14.00 SHŠ Bratři z Růže Český Krumlov
− šermířské ukázky
14.30 Fakír Petr Braun České Budějovice
− fakírské show
15.00 Taneční soubor Campanello
− ukázky renesančních tanců
15.45 Divadlo Koňmo Praha
− Vodnická pohádka − pro děti
16.45 SHŠ Bratři z Růže Český Krumlov
− šermířské ukázky
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Prelatura a Prokyšův sál
− Umělecká agentura Harold, Brno
09.00 Škrhola Band Brno − pouliční šraml
10.00 Herecký spolek Koráb Brno
− O princezně s dlouhým nosem − pro děti
10.40 Taneční skupina Romance Praha
− tance období renesance
11.00 Jagabab Praha − středověká hudba.
12.00 Pouliční kouzelník a kejklíř Petr Kasnar
12.20 Škrhola Band Brno − harmonika,
vozembouch, valcha, klarinet
13.20 Herecký spolek Koráb Brno
− Putování prince Fridolína − pro děti
13.40 Taneční skupina Romance Praha
− historické tance
14.00 Středověká hudba Jagabab Praha
15.00 Pouliční kouzelník a kejklíř Petr Kasnar
15.30 Pouliční šraml Škrhola Band Brno
16.30 Herecký spolek Koráb Brno
− O princezně s dlouhým nosem
17.20 Taneční skupina Romance Praha
− ukázky renesančních tanců
17.40 Jagabab Praha − středověká hudba.
19.00 Soubor historického tance Chorea Historica
Praha a Kvinterna Český Krumlov
− soubor staré hudby
Hradební ulice
− Umělecká agentura Historia, Kuřim
10.00 Gajdoši Brno − Hudba zámku a podzámčí
10.30 Vojta Vrtek Č. Budějovice − kejklíř
11.00 Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci
Kuřim u Brna a jejich scénka „Překvapení“
11.15 Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
− O ševci Kubovi − pohádka pro děti
12.00 Gajdoši Brno − moravský folklór
12.30 IN FLAMENUS Brno
− orientální tanec s fakírskými prvky
12.45 Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci
Kuřim u Brna − ukázky soubojů, scénka
s názvem „Johan“
13.15 Vojta Vrtek Č. Budějovice − kejklíř
13.45 Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
− dětský karneval − soutěže, zpívání, disko−
téka se dvěma klauny
14.45 Gajdoši Brno − hudba z hradu a podhradí.
15.15 Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci
Kuřim u Brna − ukázky střelby z mušket
16.00 − 18.00
Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci
− Středověké hry pro děti
22.30 Divadelní a kaskadérská společnost Štvan−
ci a In Flamenus − noční ohňová show
Nádvoří Hotelu Růže, Horní ulice
11.00 Studenti 5. ročníku Akademie sociálního
umění Tábor − Parsifal − divadelní hra
12.30 Ad libitum − koncert lidových písní a balad
14.30 Medvíďata − ZUŠ Český Krumlov, Dívčí
komorní sbor Český Krumlov a Sušický
dětský sbor. Koncert dětských sborů
16.00 Krumlovští pištci Český Krumlov
− koncert dětského flétnového souboru
16.30 Chairé Příbram − Živá hudba minulosti
− koncert vokálně−instrumentálního souboru
17.00 Fioretto Český Krumlov a Chairé Příbram
− renesanční tance, dobová hudba
18.00 SHŠ Grál Brno − vyst. skupiny hist. šermu
Jelení zahrada − louka u Chvalšinského potoka
Folková scéna
− po celý den program folkových kapel
Pořádáno ve spolupráci s pivovarem Prazdroj Plzeň,
agenturou ABP Center a Prodejničkou U Špildy
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Šatlavská ulice
Slavnosti v Šatlavě − středověká hostina přímo na
ulici (konec v neděli 16.00).

Hotel Růže − Jezuitský sál, Horní ulice
11.00 Městský pěvecký sbor Perchta Č. Krumlov
a Smyčcový orchestr Č. Krumlov

Zámecká zahrada − otáčivé hlediště
15.00 Živé šachy − šachová partie s živými firu−
rami na šachovnici 10 x10 metrů.

náměstí Svornosti
14.00 Slavnostní ceremonie
ZAKONČENÍ SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE

Na Ostrově − Pořádají Studenti 5. ročníku
Akademie sociálního umění Tábor
Učňovská dílna tradičních řemesel s možností
vlastní účasti na tvorbě a případným zakoupením
výrobků za cenu nákladů

Městský park
11.00 Green Regiment Uherské Hradiště
− dobový vojenský tábor mušketýrů

Městský park za hotelem Bohemia Gold
− Umělecká agentura ing. Petr Barvík Č. Krumlov
12.00 Kejklíř Šup Ala Hop
12.40 Hry pro děti
13.00 Šermířské představení pro nejmenší
13.30 Dětský rytířský turnajíček
14.00 Hry pro děti
14.10 Divadelní panoptikum Jaromíra Havlíčka
− „Buben“ představení pro děti.
15.15 Hry pro děti
15.45 Kejklíř Šup Ala Hop
16.15 Hry pro děti
16.45 Šermířské představení pro nejmenší
17.15 Hry pro děti
17.16 Dětský rytířský turnajíček
18.45 Fakír Kefír − ukázky fakírského umění
Městský park
− Agentura Petr Nůsek − A.R.G.O Tábor
Středověké vojenské ležení, historické hry, ukázky
historických řemesel
Historické hry v parku nabízí aktivní účast při:
11.30 jízda na sudu, hod do chřtánu
12.00 trenažér rytířského turnaje, vržnice kopí
12.30 střelnice z kuší, a oblékání do zbroje
13.30 vržnice seker, obří balestra
14.30 jízda na sudu, hod do chřtánu
15.00 trenažér rytířského turnaje, vržnice kopí
15.30 střelnice z kuší, oblékání do zbroje
16.00 vržnice seker, obří balestra
16.30 jízda na sudu, hod do chřtánu
17.00 trenažér rytířského turnaje, vržnice kopí
17.30 střelnice z kuší, oblékání do zbroje
18.00 vržnice seker, obří balestra
18.30 jízda na sudu, hod do chřtánu
Městský park
15.00 mušketýrská jednotka Green Regiment
Uherské Hradiště − ukázka vojenského
ležení, výcvik mušketýrů
Městský park − Hudební altán
− pořádá Alternativ Music Production Praha
19.00 − 02.00 amatérské rockové kapely
Jižní zámecké terasy Státního hradu a zámku
Český Krumlov
23.00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
− ohňostroj zajišťuje J. Honc a Z. Štěpánek

neděle 24. 6. 2001
09.00 − 10.00
Green Regiment Uherské Hradiště − hlídkování
městské gardy, dohled nad poctivostí kupců a čiš−
tění uliček města od žebráků, opilců a jiné verbeže
Široká ulice
HISTORICKÝ TRH − nabízí poslední zboží
a ukázky nejvytrvalejších řemeslníků
Nádvoří Prelatury − Prokyšův sál
10.00 Lakomá Barka Český Krumlov
a Spirit Rose Český Krumlov
− koncert spřátelených vokálních skupin

Šatlavská ulice
Slavnosti v Šatlavě − středověká hostina přímo na
ulici (konec v 16.00)
Pořadatel:
Městské divadlo Český Krumlov, o. p. s.
Horní ul. 2, 381 01 Český Krumlov
tel.: 0337 / 711 775, e−mail: divadlo@ck.gin.cz
Předprodej vstupenek zajišťuje
Infocentrum Český Krumlov
nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
tel.: 0337 / 711 650
Výše vstupného:
dvoudenní
dospělí
200 Kč
obyvatelé města
100 Kč
studenti
100 Kč
děti do 15 let
děti do 10 let
ZTP, ZTP/P
v kostýmech zdarma

pátek
100 Kč
50 Kč
50 Kč
30 Kč
zdarma
zdarma
zdarma

sobota
150 Kč
50 Kč
50 Kč

Obyvatelé města si zlevněné vstupenky zakoupí
v Infocentru v rámci předprodeje, studentské slevy
jsou přiznávány pouze držitelům ISIC.
Volné vstupenky budou vydávány pracujícím
v centru záboru, obyvatelům v centru záboru, hos−
tům, účinkujícím, pořadatelům.
Uzávěry města v době slavností
Tak jako každý rok žádají pořadatelé Slavností pě−
tilisté růže o snížení automobilového provozu ve
městě s tím, že je nutno počítat s vyklizením místa
pro pódium před radnicí, a to již od 17. 6., náměstí
Svornosti bude bez možnosti parkování od pátku
21. 6. od 7 hodin, Široká ulice bude ve stejný den
uzavřena pro montáž stánků pro historický trh rov−
něž od 7 hodin. Zákaz jakéhokoliv parkování bude
na Ostrově, za hotelem Dvořák, v Prelatuře a v Ká−
jovské ulici, kde bude umístěn stan.
Úplná uzávěra města
pátek 21. 6.
od 19.00 − 02.00 hod. uzávěra pro vjezd vozidel do
města
sobota 22. 6.
od 7.00 hod. uzávěra města pro výběr vstupného
od 9.00 − 03.00 hod. uzávěra pro vjezd vozidel
pro trhovce povoleno do 8 hod. do Široké ul.
zásobování do 9.00 hod.
neděle 23. 6.
od 10.00 − 12.30 hod. uzávěra pro vjezd vozidel
Výběr vstupného
pátek − 17.00 − 24.00 hod.
sobota − 8.00 − 20.00 hod.

POŘADATELÉ SLAVNOSTÍ DĚKUJÍ ZA POCHOPENÍ!
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Český Krumlov − univerzitní město?

Z jednání rady

S nabídkou vysokoškolského studia přímo ve
městě přišla soukromá vysoká škola Karla
Engliše v Brně, a to již pro akademický rok
2002/2003, zatím s bakalářským studiem.
Nabízený studijní program Ekonomika a ma−
nagement nabízí studijní obor management
v podnikání se specializací obecný manage−
ment a krizový management.
Podmínkou pro založení školy v Českém
Krumlově je přijetí nejméně 60 studentů, což
by nemělo být problémem, i když finanční
podmínky studia jsou takové, jaké na soukro−
mých školách bývají.
Podmínkou k přijetí ke studiu v bakalářském stu−
dijním programu je dosažení úplného nebo úpl−
ného středního odborného vzdělání a prokázání
potřebné způsobilosti pro vysokoškolské studi−
um. To je obsahem přijímací zkoušky ve formě
profesně orientovaného přijímacího pohovoru
z oblasti ekonomiky a všeobecných znalostí.
Finanční stránka studia předpokládá poplatek
za přijímací řízení ve výši 700 Kč a roční škol−
né 35 000 Kč. Pro studenty je škola připravena
zajistit ubytování a stravování. Termín pro po−
dání přihlášek končí 30. 8. 2002 a přijímací ří−
zení je stanoveno na 16. − 20. 9. 2002.
Přihlášky ke studiu se podávají na standardním
formuláři! Přihláška ke studiu na vysoké škole

Rada města odsouhlasila paní Tereze Jakšové
z Vracova rozšíření prodejní doby ovoce a ze−
leniny na tržišti pod nemocnicí ze dvou na čty−
ři dny v týdnu. (Usnesení 186/13/2002).
Rada města schválila svým usnesením
193/12/2002 následující složení pracovní sku−
piny pro prevenci kriminality: Antonín Princ −
starosta města, Pavel Pípal − manažer preven−
ce kriminality, Slavomír Čurda − velitel MP
Český Krumlov, ppor. Ivana Kráková − pre−
ventista OŘ PČR Český Krumlov, kpt. Luboš
Švehla − velitel OO PČR Český Krumlov,
PhDr. Jana Vejvodová − metodik pro prevenci
kriminality OkÚ, JUDr. Otýlia Hrehová −
předsedkyně senátu, Mgr. Dalibor Carda − ře−
ditel ZŠ Za Nádražím.
Občané se mohou se všemi svými podněty
z uvedené oblasti obracet buď na Městský úřad
nebo přímo na členy komise.

v ČR (SEVT 49 145 0), který lze získat na
všech středních školách. Přihlášky lze doručit
poštou nebo osobně na studijní referát VŠKE
na adresu Vysoká škola Karla Engliše v Brně,
a. s., Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno.
Uchazeč o studium je povinen vyplnit všech−
ny údaje v přihlášce uvedené a osobně se zú−
častnit přijímacího pohovoru. K přihlášce je
nutno přiložit i kopii maturitního vysvědčení.
Poplatek za přijímací řízení je třeba zaslat na
účet č. 382 268183/0300, variabilní symbol
2002 a konstatní symbol 0379. Pro identifika−
ci uchazeče je nutné v části odesílatel uvést
jméno, příjmení a adresu uchazeče. V případě
platby poplatku složenkou je nutné ústřižek
nalepit na první stranu přihlášky.
Bakalářské studium připravuje absolventy pro
řešení standardních i nestandardních manažer−
ských úkolů v malých a středních firmách,
a to na nižších a středních řídících úrovních.
Studijní program je charakterizován poměrně
vysokým zastoupením oblasti práva a oblasti
informačních a počítačových systémů. Obec−
ně platí, že absolventi se mohou uplatnit nejen
ve výrobních podnicích, ale i v samosprávě či
státní správě, v orgánech zabývajících se re−
gionální politikou a v organizaci veřejných
služeb.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR − 14. a 15. června
Seznam volebních místností v Českém Krumlově:
Volební obvod 1
− Vojenská ubytovna − Nádražní Předměstí,
sídliště Vyšný 227
Volební obvod 2
− ZŠ Za Nádražím 1. třída − Za Nádražím 222
Volební obvod 3
− ZŠ Za Nádražím 1. třída − Za Nádražím 222
Volební obvod 4
− Ubytovna Rozvoj− Seniorklub, Nádražní
Předměstí, Vyšehrad 182
Volební obvod 5
− Stavební bytové družstvo, Domoradice,
U trojice 120
Volební obvod 6
− Městská knihovna − pobočka Mír, Domora−
dice, Urbinská 187
Volební obvod 7
− ZŠ T. G. Masaryka, − Latrán, T. G. Masary−
ka 213
Volební obvod 8
− Prelatura−galerie,vnitřní město, Horní 155

Volební obvod 9
− Zvláštní škola, Horní Brána, Kaplická 151
Volební obvod 10
− Střední zdravotnická škola−hala, Tavírna,
Horní Brána, Tavírna 342
Volební obvod 11
− ZŠ Linecká, Plešivec, Linecká 43
Volební obvod 12
− Střední zdravotnická škola Tavírna − jídelna,
Tavírna 342
Volební obvod 13
− ZŠ Plešivec, jídelna, Plešivec, sídliště Pleši−
vec 249
Volební obvod 14
− ZŠ Plešivec,vstupní hala, Plešivec, sídliště
Plešivec 249
Volební obvod 15
− Turistická základna DDM, budova bývalé
MŠ, Nové Spolí 142
Volební místnosti budou otevřeny 14. 6. od
14.00 do 22.00, 15. 6. od 8.00 do 14.00.

Zahájena Mezinárodní výstava keramické tvorby
Agentura českého keramického designu ve
spolupráci se Státním hradem a zámkem Čes−
ký Krumlov a městem Český Krumlov zaháji−
la již tradičně 1. května devátý ročník Meziná−
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rodní výstavy keramické tvorby − Český
Krumlov 2002. Výstava je přístupná až do 31.
10. 2002 s otevírací dobou od 10.00 − 17.00
hodin.

Ceny za likvidaci
odpadu
Jak jsme již informovali, vedle paušálu za lik−
vidaci odpadu pro občany rozhodla radnice
o zavedení paušálního poplatku pro podnika−
tele v centru. Systém nastartoval od 1. dubna,
smlouvy se Službami města jsou většinou po−
depsány, kontrolní výpočet poplatku vyšel pro
některé subjekty lépe než loňský „žetonový“
model, takže převládal názor, že bylo dosaže−
no relativní spravedlnosti. Někteří plátci si
však naopak spočítali enormní nárůst výdajů
za likvidaci odpadu oproti loňskému roku,
a proto se s nesouhlasnou peticí obrátili na
radnici. Zatím proběhlo několik jednání, rada
města mezitím požádala o prověrku výchozích
podkladů. Jako jeden z důvodů vysokého
paušálu za lůžko v ubytovacích zařízeních
a místo u stolu v pohostinství totiž může být
i nepřesná informace o vlastních kapacitách ze
strany podnikatelů. Podhodnocení vykáza−
ných počtů by pak zákonitě způsobilo zvýšení
paušálů na lůžko či židli. Celý spor by měl být
vyřešen do jednoho měsíce.

Konečně městská
galerie
Jen několik týdnů zbývá do otevření městské
galerie, která se nachází v Prelatuře v Horní
ulici v prostorách bývalého skladu CO. Sta−
vební práce jsou již v těchto dnech dokončeny
a galerii zbývá jen instalovat osvětlení, na−
montovat výstavní techniku na zavěšování ob−
razů a galerie bude moci začít sloužit.
Hlavním posláním galerie bude přibližování
děl umělců v městě tvořících, i když ve vý−
stavním plánu se čas od času objeví vystavují−
cí umělec mimokrumlovský.
Kdy, jak a za jakých podmínek bude možno se
o prostory galerie ucházet, zveřejníme v červ−
novém zpravodaji.
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ZPRAVODAJ

Doprava v centru města
Vzhledem k dlouhodobě neutěšené situaci
v oblasti parkování a dopravy ve městě schvá−
lilo městské zastupitelstvo 20. prosince 2001
koncepci dopravy v klidu a pověřilo městskou
radu jejím rozpracováním. Rada si pro první
etapu práce stanovila tyto dva hlavní cíle:
1) Omezit počet vozidel vjíždějících a parku−
jících v pěší zóně.
2) Postupně zajistit bezpečné parkování v při−
jatelné vzdálenosti mimo pěší zónu.
Po četných jednáních komise odborníků i ra−
dy předkládá rada zastupitelstvu následující
návrh na regulaci dopravy v pěší zóně (PZ):
Omezení vjezdu do PZ je srovnatelné s dopo−
sud platným dopravním řádem:
Bez povolení mohou v naléhavých případech
do PZ kdykoliv vjet vozidla záchranky, hasičů,
policie, lékařské služby a havarijních čet. Povo−
lení k vjezdu rovněž nepotřebují držitelé ZTP.
Dlouhodobé povolenky se budou nadále vy−
dávat osobám přihlášeným k trvalému pobytu
a jejich blízkým příbuzným, dále majitelům
domů a provozoven a organizacím poskytují−
cím služby subjektům v pěší zóně (odvoz od−
padu, pošta atd). Povolenky se budou vydávat
buď na konkrétní SPZ auta nebo budou pře−
nosné (na jedné povolence budou vypsány
SPZ více vozidel).
Jednorázové (denní) povolenky je možno za−
koupit pro účely stěhování, odvozu zboží, pro−
vedení oprav a údržby a pro ubytování hostů.
Zásobování je povoleno v době od 19.00 do
10.00, čerstvé zboží podléhající zkáze je mož−
no navíc zavážet ještě v čase od 11.30 do
12.30 hod.
Proti současnému stavu ruší návrh RM dlouho−
dobé povolenky pro tzv. „případy hodné zvlášt−
ního zřetele“, které se týkaly podniků a organi−
zací se sídlem mimo centrum, zastupitelů apod.
Na povolenkách bude opět vyznačeno jak po−
volené místo vjezdu do PZ (Latrán, Horní, Li−
necká), tak i úsek, ve kterém se může vozidlo
pohybovat. Denní povolenky budou stát znovu

20 Kč, roční 7200 Kč. Od poplatku jsou osvo−
bozeny osoby a organizace s bydlištěm či pro−
vozovnou v PZ. Pokud novou úpravu schválí
květnové zastupitelstvo, začaly by nové povo−
lenky platit od 1. července tohoto roku.
Pro energičtější přístup se MR rozhodla v pří−
padě parkování v PZ.
Podle zákona lze v pěší zóně stát pouze na vy−
hrazených místech. Dosud existuje na veřej−
ných komunikacích v PZ 131 vyhrazených
parkovacích míst, přičemž ve většině případů
vozidlo parkovalo na dohled od bydliště či
provozovny. Komise odborníků po hodinách
diskusí vypracovala tři varianty možného par−
kování v PZ s ohledem na plynulost a bezpeč−
nost dopravy ve městě a s přihlédnutím k do−
poručením architektů. Ve všech variantách se
počítá s podstatným vyklizením Náměstí
Svornosti a Široké ulice od zaparkovaných
aut, se zavedením tzv. „veřejných stání“
a s přestěhováním stanoviště taxíků mimo ná−
městí. Radě se nejvíce líbila varianta maxi−
mální, která počítá v PZ s 78 parkovacími
místy v členění 31 míst pro bydlící, 35 veřej−
ných stání, 2 městská policie a 10 stanovišť ta−
xi. Veřejná stání jsou určená pro krátkodobé
(max. 60ti minutové) parkování vozidel s po−
voleným vjezdem. Toto parkování bude bez−
platné, dobu příjezdu si řidič vyznačí na
parkovacích hodinách za oknem auta. Tři sta−
noviště taxíků budou situována mimo náměs−
tí (Divadlo, Červená brána, Hradební ul.), od−
tud budou na pokyn dispečinku vyjíždět za
zákazníky.
Největší diskuse se na radě vedly o vyhraze−
ném parkování bydlících. Tato skupina se sni−
žuje z 46 na 31, navíc nabídka stání už nebu−
de třeba přímo pod okny bytu. Na druhou
stranu je třeba uvést argument, že v součas−
nosti může do centra vjet 551 aut občanů. Vět−
šina těchto aut parkuje mimo městské komu−
nikace v centru a snížení počtu vyhrazených
stání se tak týká necelých 3 % těchto vozidel.

Separace odporující TV šotům
Stále častější televizní šoty v poslední době
velmi vehementně kritizují nový zákon o od−
padech s tím, že se pravidelně objevují na ob−
razovce informace o jeho zhoubném působení
na separaci odpadu obyvatelstvem, a to pokud
možno na území celé republiky.
Nevíme, zda jde o cílenou kampaň odpůrců
zákona, ale město Český Krumlov je podle
všech dostupných dat zcela jistě výjimkou,
a tím pádem městem nepoužitelným pro toče−
ní tendenčních reportáží. Na základě dat
o množství separovaného odpadu na území
města se dá jednoznačně soudit, že tvrzení te−
levize o automatickém vyloučení separace
z myšlení obyvatel této planety je mírně řeše−
no přehnaným tvrzením.

Pro porovnání uvádíme svozová množství
jednotlivých druhů odpadu za první tři měsíce
roku 2002.
leden
únor
březen

komunál
264 768 kg
263 508 kg
287 082 kg

papír
3224 kg
4640 kg
5077 kg

sklo
2474 kg
3176 kg
1453 kg

Jak je vidět, separace odpadu probíhá v městě
za zcela běžného kolísání jeho množství. Jedi−
ný výrazný pokles u množství separovaného
skla byl způsoben výpadkem svozové techni−
ky, nikoli neukázněností občanů. A tak, ať je
znění zákona jakkoliv diskutabilní, je třeba
poděkovat všem, kteří separují a separovat ne−

Efekt nastolení pořádku v oblasti parkování
by měl být vyšší než pouhý úbytek 53 vyhra−
zených stání v centru. Na špatně zaparkované
auto bude víc vidět a následně tak řidičům
i ubude chuť zajíždět někam, kde není šance
zaparkovat.
Všechna uvedená opatření by neměla smysl,
kdyby se jednalo pouze o samoúčelné vytlače−
ní aut z centra. Proto musí vedle toho existovat
nabídka kvalitního parkování mimo pěší zónu.
Tuto oblast má na starosti městská organizace
Českokrumlovský rozvojový fond, která do−
stala do nájmu obecní parkoviště. ČKRF na−
bídne v Jelence, pod poštou a u DDM cca 200
vyhrazených míst pro trvale bydlící či podni−
katele z pěší zóny při zajímavých cenových re−
lacích. Pokud například občan s trvalým byd−
lištěm v pěší zóně získá vyhrazené stání
v centru, bude platit 1000 Kč za měsíc, kdežto
za stejnou možnost v Jelence 300 Kč za měsíc.
Zatímco nová pravidla pro vjezd do centra by
měla platit už od 1. července, pro změnu par−
kování je okamžik „velkého třesku“ navržen
na 1. leden 2003. Jedním z důvodů je, že plat−
nost stávajících povolení k parkování v pěší
zóně končí jednotlivým občanům a organiza−
cím postupně v průběhu roku 2002. Vedle to−
ho ČKRF potřebuje určitý čas na přípravu
kvalitní náhrady na městských parkovištích
(instalace závor a kamer). Třetím, i když ne
nejdůležitějším argumentem, je naděje na
zvýšení pravomocí městské policie. Sněmov−
nou schválená novela zákona totiž od příštího
roku přiznává strážníkům mimo jiné i pravo−
moc k odtahování špatně zaparkovaných aut,
což by konečně bylo nástrojem, který by při−
spěl k efektivnímu zajišťování pořádku v cent−
ru města.
Na závěr ještě upozornění redakce: Vzhledem
k termínu uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje
vycházíme z materiálu, který městská rada
schválila 13. května. Je možné, že na květno−
vé schůzi zastupitelstva návrh rady ještě
dozná změn. O způsobu řešení parkování mi−
mo pěší zónu vás budeme podrobněji infor−
movat v některém z příštích čísel.

přestali. A to i přes všechny výzvy televizních
šotů, které avizují, že ochrana životního pro−
středí se zákonem končí.
Pokud je tomu leckde tak, pak v našem městě
je pravděpodobně ekologické myšlení na zce−
la jiné úrovni než jinde. Odbor životního pro−
středí si tímto dovoluje vzdát
plast
hold všem, kteří nepodlehli te−
5420 kg
levizním reportážím a zacho−
3813 kg
vali si svůj postoj ke zmíněné
4320 kg
problematice. Zároveň doufá−
me, že nejen krumlovský ob−
čan je srdcem čistý ochránce životního pro−
středí, ale že i jinde v této zemi, a to navzdory
kampani TV NOVA, separace neumírá. Filo−
zofie televizních tvůrců je tedy pozoruhodná,
ale z doloženého je zřejmé, že jde spíše o sen
senzacechtivých reportérů než o realitu. I za to
díky vám všem.
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