
U P O Z O R N Ě N Í  O B Č A N U M
Jak postupovat při výměně

občanských průkazů
    Platnost občanských průkazů vyda-
ných do 31. 12. 1994 končí s koncem
letošního roku, tedy 31. 12. 2005. Jedná
se o občanské průkazy typu knížka s vy-
značenou dobou platnosti "bez omezení"
nebo "platnost prodloužena bez omezení",
dále o občanské průkazy typu karta vydané
od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994, v nichž je
rovněž vyznačena doba platnosti "bez
omezení".
    Vzhledem k výrobním lhůtám je nutné
o výměnu dokladu požádat nejpozději do
30. 11. 2005. O výměnu občanského prů-
kazu může občan Č. Krumlova požádat
na oddělení občanských průkazů a ces-
tovních dokladů Městského úřadu Český
Krumlov, Kaplická 439 (budova bývalé Ko-
merční banky - 1. patro) v úředních dnech:

PO a ST 7.30 - 11.00 12.00 − 17.00
PÁTEK 7.30 - 11.00 12.00 − 13.30

nebo na obecních úřadech s matričním
úřadem (Větřní, Vyšší Brod, Loučovice,
Frymburk, Horní Planá, Hořice na Šu-
mavě, Kájov, Chvalšiny, Zlatá Koruna,
Křemže, Brloh) či na újezdním úřadě Bo-
letice.
    K výměně občanského průkazu je nutné
vyplnit žádost, kterou občan získá na výše
uvedených místech, a přiložit jednu ba-
revnou fotografii odpovídající velikosti,
kterou je možné pořídit v budově úřadu.
Výměna občanských průkazů je bez-
platná.
    Další výměny občanských průkazů se
uskuteční v těchto termínech:
➧  do 31. 12. 2006 − OP vydané do 31. 12. 1996
➧  do 31. 12. 2007 − OP vydané do 31. 12. 1998
➧  do 31. 12. 2008 − OP vydané do 31. 12. 2003

●  ●  ●
    Včasnou výměnu občanského průkazu
by neměli podcenit hlavně starší občané,
nebo� od 1. ledna 2006 by měli potíže s
výdejem důchodu a podobně. Vzhledem
k tomu, že v evidenci MÚ je kolem 400
občanů s doklady platnými jen do konce
roku a jejich žádosti budou zpracovány
přednostně, žádáme občany s občanský-
mi průkazy, které lze vyměnit v násle-
dujících letech, aby o jejich výměnu žá-
dali nejdříve od ledna 2006.

Rozšíření výroby v Č. Krumlově oznámila v srpnu
německá společnost Linde Pohony. Do dvou let
zvýší počet zaměstnanců ze 180 na 250. Předsta-
vení společnosti přineseme v příštím čísle zpravo-
daje. Snímek přibližuje symbolický poklep základ-
ního kamene nové výrobní haly. Foto J. Zuziaková

Na dvoudenní Den s handicapem přijelo do Č. Krumlova 300 registrovaných vozíčkářů, tělesně a mentálně
postižených, aby se díky asistentům, schodolezům dostali do jindy nepřístupných míst a objektů města.
Programově bohatou akci připravil Kiwanis klub Č. Krumlov ve spolupráci s ČKRF a městem Č. Krumlov,
které přispělo částkou 70 000 Kč. Na snímku ukázka canisterapie. Foto Jana Zuziaková

www.mu.ckrumlov.cz
www.strategie.krumlov.cz

Chcete peníze na opravy kulturních
památek? Žádejte do 3. října!
    Ministerstvo kultury opět vyhlásilo na příští
rok Program regenerace městské památkové
zóny a městské památkové rezervace. Majitelé
objektů zapsaných jako kulturní památka a
ležících v městské památkové zóně a městské
památkové rezervaci v Českém Krumlově si
mohou v případě zájmu vyzvednout formulář
průzkumu zájmu o přidělení finančních pro-
středků.

    Finanční prostředky z programu regenerace
jsou určeny na opravu, údržbu nebo rekon-
strukci památkových objektů. Formuláře jsou
k dispozici na odboru rozvoje, investic a pa-
mátkové péče Městského úřadu Český Krum-
lov, Kaplická 439. Vyplněné tiskopisy je nutné
odevzdat na tomto odboru nejpozději do 3. říj-
na 2005.

Stavební úpravy ve městě pomohou postiženým
    Město Český Krumlov se snaží zmírnit pře-
kážky, které postiženým vytvořili dávní stavi-
telé našeho města. Členitost a historická di-
spozice ale nepřipouštějí přílišné zásahy. Přes-

to radnice stále hledá, jak umožnit svým po-
stiženým občanům i handicapovaným ná-
vštěvníkům lepší pohyb po městě.
    Vloni např. Služby města Č. Krumlov pro-
vedly v souvislosti se Dnem s handicapem

nezbytně nutné úpravy na náměstí Svornosti
− za 21 000 Kč úpravu vstupu (rampu) před
infocentrem, nájezd před Českou spořitelnou
a hotelem Old Inn. Vozíčkáři se pohodlně do-
stanou do objektu městského úřadu v Kaplické
ulici. Z parkoviště s místy pro invalidy vyjedou
po vnější rampě před hlavní vchod radnice a
dále překonají schody v hlavní hale budovy
pomocí vnitřní rampy. Tato investice stála
481 000 Kč. Dále je jim k dispozici výtahová
plošina k překonání schodů k odboru dopravy
za čtvrt miliónu Kč. V hlavní hale jsou WC
pro vozíčkáře, pro nevidomé jsou ve výtahu
instalovaná tlačítka s Brailovým písmem a zvu-
kovou signalizací v jednotlivých poschodích.
Bezbariérová WC fungují u veřejných parko-
viš� v Jelence a u Městského parku provozo-
vaných Českokrumlovským rozvojovým fon-
dem.

Záměr bezbariérové trasy
    Ve spolupráci s vybranými veřejnými insti-
tucemi vypracovalo město Záměr bezbariérové
trasy ve městě Č. Krumlov, který v únoru do-
poručil k financování Řídící výbor Národního
rozvojového programu mobility pro všechny.
    Navrhovaná bezbariérová trasa zahrnuje té-
měř celé území města Č. Krumlov. Na její
trase se nacházejí všechny nejdůležitější ve-
řejné instituce, zdravotnická zařízení, školy,
autobusové a vlakové nádraží, kulturní a spor-
tovní instituce města. Záměr obsahuje sedm

dílčích projektů odstranění bariér při vstupu
do objektů finančního úřadu, České pošty,
okresního soudu, katastrálního úřadu, Střední
zdravotnické školy a SOU Tavírna, Regionál-
ního muzea v ČK, zvláštní školy.

Důležité jsou chodníky
    Součástí záměru bezbariérové trasy jsou i
opravy a úpravy nevyhovujících chodníků. Ve
velké většině se jedná o vybudování nájezdů
a sjezdů z chodníků na vozovku. Státní fond
dopravní infrastruktury schválil městu Český
Krumlov příspěvek pro letošní rok ve výši
452 000 Kč pro projekt Odstranění bariér na
komunikacích v Č. Krumlově, který vyjde cel-
kem na 565 000 Kč. Zahrnuje komplexní opra-
vu 41 nevyhovujících nájezdů a sjezdů z chod-
níků na vozovku. V některých případech bu-
dou úpravy nájezdů a sjezdů spojeny s opra-
vou schodiště (ul. Kaplická), nebo nutností
vytvořit nové několikametrové propojení chod-
níků (parkoviště Špičák, Chvalšinská ul.). Pro-
jekt kromě toho řeší i přeložení sloupu veřej-
ného osvětlení bránícího v bezbariérovém po-
hybu po chodníku na třídě Míru a rozšíření
chodníku u plaveckého bazénu v délce 12,5 m
tak, aby byl handicapovaným občanům umož-
něn bezpečný přístup od vyhrazeného parko-
viště do plaveckého bazénu. V současné době
se vybírá firma, která všechny úpravy provede
do konce letošního roku.
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Přechodné přemístění zastávky
před Schwan Stabilem
    Vzhledem k pokračující rekonstrukci To-
vární ulice bylo nutné dočasně přemístit za-
stávky autobusů v této lokalitě. Nástupní za-
stávka (po levé straně ve směru od kruhového
objezdu) je od tohoto týdne nejméně do konce
října přemístěna od Schwan Stabila na točnu
autobusů na konci Tovární ulice. Výstupní
zastávka zůstává před vjezdem do objektu
Schwan Stabilo.

    V pondělí skončila uzavírka křižovatky ulic
Tovární a Urbinská u marketu Tempo, která
byla nutná kvůli napojení inženýrských sítí.
Po tuto dobu přemístěné autobusové zastávky
u Tempa a na sídlišti Mír opět fungují na ob-
vyklých místech. Práce na křižovatce měly
být dokončeny v neděli, ale deštivá sobota je
o den protáhla.

Za chvíli se dozvíte, jak
jste, nebo nejste zdraví
    Získat přehled o svém krevním tlaku, výši
hladiny cholesterolu a cukru v krvi můžete
bezplatně ve čtvrtek 6. října v rámci akce
Světový den srdce, jehož heslo je Zdravá váha,
správná míra. Cílem je připomenout, že nej-
větší nemocnost a úmrtnost mají na svědomí
choroby srdce a cév. Je prokázáno, že nadváha
a obezita velmi ohrožují srdce a cévy, přispí-
vají k cukrovce, vysokému tlaku, některým
nádorovým onemocněním, poškozením po-
hybového aparátu, k cévním mozkovým pří-
hodám atd. Proto od 10.30 do 18 h na parko-
višti u supermarketu Tempo na Tovární ulici
bude parkovat autobus, v němž se občané
mohou podrobit nenáročnému a rychlému vy-
šetření, jehož výsledky na místě vyhodnotí
lékař. Tak se dozvíte, nakolik jste ohroženi
kardiovaskulárními problémy.
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Krumlov po povodni dostal od
dárců téměř 14 miliónů korun
    Na účet povodňového konta města, zříze-
ného 15. 8. 2002, zaslali občané, obce, města,
podnikatelé a další subjekty 13 777 727 Kč. Z
této částky bylo použito 13 565 487 Kč:
− 795 000 Kč na příspěvky fyzickým osobám
− 1 608 250 Kč právnickým a fyzickým osobám
v souladu se schválenými Pravidly nakládání
s povodňovým kontem
− 977 192 Kč Egon Schiele Art Centrum
− 977 192 Kč Agentura Českého keramického
designu
− 300 000 Kč Muzeum motocyklů
− 35 000 Kč dotace na zajištění Adventu
− 65 000 Kč příspěvek čk. zámku (obojí v

souladu s Pravidly PK bod. č. 3 − dar České
centrály cestovního ruchu
− 4 149 747 Kč příspěvky sportovním klubům
na úhradu povodňových škod ve sportovním
areálu na Chvalšinské ulici
− 38 888 Kč příspěvky občanům na daň z
nemovitostí na území zasaženém povodněmi
− 2 119 219 Kč rekonstrukce Hradební ulice
− 2 499 999 Kč technologie čpavkového chla-
zení na zimním stadiónu
    Koncem července zůstalo na účtu Povod-
ňového konta města 212 240 Kč. Tyto pro-
středky budou použity na výměnu interiéro-
vých dveří v areálu krytého bazénu, rovněž
zasaženého povodněmi.

N E N E C H T E  S I  U J Í T
TANEČNÍ SHOW FARHA s egyptskými folk-
lórními a klasickými tanci v choreografii Prof.
Hassana Khalila z Egypta se uskuteční za jeho
účasti v sobotu 8. října ve 20 h v Městském
divadle. Půvabný večer připravuje česko-
krumlovské studio orientálního tance Farha.
Diváci se mohou těšit i na arabské folklórní
písně se syrskoarabskou skupinou Ziriab.

TŘI SNÍMKY Z EKOFILMU − Koruna kon-
tinentu, Moje milá malá planeta (pro děti) a
Sen o stromovém domě − můžete vidět v úterý
11. října v Ta jemné čajovně na Parkánu.

MIRACULUM je mezinárodní divadelní fes-
tival, který se poprvé uskuteční v Č. Krumlově
od 20. do 24. října, a to na několika místech.
Ve čtvrtek 20. října vyjde v 10 h velmi různo-
rodý průvod od SUPŠ Anežky České k Diva-
delnímu centru u sv. Jošta, kde v 11 h začíná
výstava studentů této školy. Slavnostní zahá-
jení festivalu je v 19.30 h v Městském divadle,
kde Studio Ypsilon uvede Mozarta v Praze
(více info na www.theatrecentre.cz).

CELOSTNÍ MEDICÍNA a její význam pro
každého z nás je přednáška MUDr. Jany Kryn-
ské v úterý 25. 10 v 18 h v Ta jemné čajovně.

Pokud nenaleznete Zpravodaj v poštovní
schránce v pátek před posledním čtvrtkem
v měsíci (příští vyjde 21. října 2005), tele-
fonujte Marii Dohnalové na 380 709 219.


