
Volno ve školním
roce 2005/2006
➜  Podzimní prázdniny - středa 26. a
čtvrtek 27. října (28. října je státní svátek)
➜  Vánoční prázdniny - pátek 23. prosin-
ce 2005 až pondělí 2. ledna 2006, vyučo-
vání začíná v úterý 3. ledna 2006
➜  Konec 1. pololetí - úterý 31. ledna 2006
➜  Jednodenní pololetní prázdniny - pá-
tek 3. února 2006
➜  Jarní prázdniny - týden od 13. do 17.
března 2006
➜  Velikonoční prázdniny - čtvrtek 13. a
pátek 14. dubna 2006
➜  Konec školního roku - pátek 30. června
2006
➜  Hlavní prázdniny - sobota 1. července
až pátek 1. září 2006
➜  Začátek školního roku 2006/2007 -
pondělí 4. září 2006

Automobilové vraky zmizí
    V nejbližších dnech začne odstraňování au-
tovraků ve městě. Za poslední tři roky zaevi-
dovala městská policie 69 vraků, letos 17. U
všech vždy zaprotokoluje místo nálezu, datum
a pořídí fotodokumentaci. Pověřená dvojice
strážníků provede legislativní a praktické kro-
ky k jejich odstranění. Podle SPZ, čísla moto-
ru, karosérie i na základě místního šetření
mezi obyvateli zjiš�uje majitele, příp. kdo vůz
na místě zanechal. Poté majitele vozidla vyzve
k odstranění s poučením, že při neuposlech-
nutí bude odstraněno na náklady města s tím,
že náklady budou po něm vymáhány. Není-li
ale majitel zjištěn, je protokol o zaevidování
vyvěšen na úřední desce MÚ a po dvou měsí-
cích je vrak zlikvidován. Vraky likviduje sou-
kromá firma s licencí k legálnímu a profe-
sionálnímu odstranění vraků, přidělenou kraj-
ským úřadem.
    Občané získají kontakty na všechny firmy
s licenci na likvidaci vraků na městské policii
- 380 766 308.

Starší občané nemusí
vyměňovat občanky
    Koncem letošního roku končí platnost ob-
čanských průkazů vydaných do 31. 12. 1994.
Tato skutečnost se týká občanských průkazů
typu knížka s vyznačenou 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".
    O výměnu těchto dokladů je nutné požádat
nejpozději do 30. 11. 2005 na oddělení ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů
Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická
439 v úředních dnech, tzn.

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

    Pro starší občany máme dobrou zprávu.
Podle zákona 395/2005 Sb., který vstoupil v
platnost 1. 10. 2005, se výměna občanských
průkazů netýká občanů narozených před
1. 1. 1936 v případě, že mají v občanském
průkazu vyznačenou dobu platnosti "bez
omezení" nebo "platnost prodloužena bez
omezení". To znamená, že měnit občanky
musí tito lidé jen tehdy, mají−li v dokladu
uvedené datum ukončení platnosti.

Nový kolumbární blok
se čtyřiceti místy
    Začátkem října začali pracovníci firmy Jan
Tvaroh budovat nový cestní systém v urnovém
háji, který by měl být hotový do konce měsíce.
V jižní části hřbitova přibude do konce roku
nový kolumbární blok se 40 urnovými schrán-
kami. Předpokládaná cena obou akcí je
770 000 Kč. V současné době je v Č. Krumlově
496 urnových schránek, z nichž 44 bylo vy-
tvořeno vloni.
    Letos byla dokončena oprava hřbitovní zdi
za 102 000 Kč a v obřadní síni položena dlažba
za 96,5 tis. Kč.

Takto úžasně zdobí své balkóny obyvatelé bytů na
Urbinské ulici č. 186 v sídlišti Mír, které budou
spolu s byty v domě č. 185 na začátku příštího
roku nabídnuty současným nájemníkům k prodeji
do osobního vlastnictví za kupní cenu 3 300 Kč/
m2. Na rozhodnutí, zda si byty koupí, pak mají tito
občané šest měsíců. Foto Jana Zuziaková

Distribuci Zpravodaje
města Č. Krumlov do každé rodiny a firmy
zajiš�uje Česká pošta, s. p. Pokud nenalez-
nete Zpravodaj ve své poštovní schránce v
pátek před posledním čtvrtkem v měsíci
(příští vyjde 18. 11. 2005), obracejte se
prosím na Marii Dohnalovou - 380 709 219.
Zpravodaj můžete také získat na radnici
na nám. Svornosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.

K R Á T C E
KONFERENCE LÉKAŘŮ k léčbě hypertenze
a Onkologické dny zaměřené na nádor mozku,
míchy a štítné žlázy se uskutečnily v Č. Krum-
lově. Konferenci zde měla také Energie AG
Bohemia.

Osmapadesát dětí přivítal mezi Českokrumlováky
místostarosta Miloš Michálek minulý pátek na Pre-
latuře. O vítání občánků je mezi rodiči a prarodiči
veliký zájem. Foto Jana Zuziaková

       4 ZPRAVODAJ MĚSTA Č. KRUMLOV pátek 21. října 2005

Zpravodaj města Český Krumlov, ev. č. MK ČR E 14614, vydavatel: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, IČO 245 836; odpovědný redaktor: Jana Zuziaková,
telefon 380 766 328. Tiskne: Novinové centrum VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize Mír, České Budějovice. Zpravodaj je samostatně neprodejný. Vychází jedenkrát za měsíc jako příloha
Českokrumlovských listů. Toto číslo vychází 21. října 2005.

Do konce roku 2007 se zvýší počet zaměstnanců
až o osmdesát. Foto Jana Zuziaková

Linde Pohony rozšiřují výrobu
a přijímají nové pracovníky
Společnost Linde Pohony s.r.o. slavila 13. výročí
založení firmy - do obchodního rejstříku byla
zapsána 7. října 1992 pod obchodním názvem JIPO
Domoradice, spol. s r.o. rakouskou společností
Porsche Produktions −und Handelsgesellschaft
GmbH a do roku 1997 se zabývala výrobou
automobilových dílů pro vozy Porsche.

    V tomto období zde byly na CNC strojích
obráběny například náboje kol, držáky kol a
další části nápravy, převodové skříně a jiné
díly, které po opracování směřovaly přímo na
montážní linku do hlavního závodu Porsche
ve Stuttgartu.
    Po zakoupení obchodního podílu společ-
ností Linde Aktiengesellschaft k 1. 4. 1997
byla společnost přejmenována na Linde Poho-
ny s.r.o. a jejím hlavním výrobním programem
se stala výroba pohonných systémů pro elek-

tricky poháněné vysokozdvižné vozíky kon-
cernu Linde AG.
    O současnosti a budoucnosti firmy jsme ho-
vořili s jednatelem společnosti ing. Zdeňkem
Lovčíkem.

V tomto výrobním oboru zaujímá vaše spo-
lečnost v současné době mezi firmami,
zabývajícími se výrobou obdobných po-

honných jednotek, jedno z předních míst
ve světě . . .

    Ano. Naším cílem je dosažení vedoucího
postavení na světovém trhu, které kromě nej-
většího objemu vyrobených jednotek bude po-
dloženo vynikající kvalitou a vysokou užitnou
hodnotou výrobků. Veškerá třísková výroba
probíhá na CNC obráběcích strojích a pohonné
systémy jsou kompletovány na montážních
linkách, jejichž kontrolní mechanismy zajiš�ují
splnění požadovaných technických parametrů.
Pro zajištění a řízení kvality je ve firmě k di-
spozici moderní měřící technika.

Kam své výrobky vyvážíte?
    Pohonné systémy dodáváme do koncernu
Linde AG, do společností Linde v SRN a v
Anglii, Still v SRN, Fiat OM v Itálii a část pro-
dukce je dodávána i do koncernových závodů

v Číně a USA. Nezanedbatelná část produkce
je též prodávána v tuzemsku. Pro zajištění a
řízení kvality je ve firmě k dispozici nejmo-
dernější měřící technika.

Jaké jsou další plány společnosti?

    Již řadu let dosahujeme vynikajících hos-
podářských výsledků. K 31. 12. 2004 dosáhla

společnost obratu ve výši 1,426 mld. Kč s prů-
měrným počtem 153 zaměstnanců. S ohledem
na trvalý nárůst zakázek byl ve 2. polovině
loňského roku počet zaměstnanců postupně
navyšován až na 165 na konci roku. Dlouho-
dobé velmi dobré výsledky v oblasti kvality,
dodavatelské disciplíny a hlavně hospodářské
výsledky vedly mateřskou firmu k rozhodnutí
rozšířit závod v Českém Krumlově a přemístit
sem výrobu řídících náprav vysokozdvižných
vozíků poté, co naše společnost zvítězila v
soutěži se světovou konkurencí, protože byla
schopna předložit nejlepší nabídku. Náš
úspěch je o to cennější, že o získání tohoto
projektu se snažila řada firem, mezi jinými i z
Asie. Zavedení nových projektů a modernizace
již vyráběných pohonných systémů posune
naši společnost o další krok dopředu a přiblíží
ji tak cíli zaujmout ve světové produkci těchto
systémů vedoucí roli. Zavedení těchto již plá-
novaných nových projektů do sériové výroby
a trvalé zabezpečení požadované kvality a pro-
duktivity práce bude odrazovým můstkem při
dalším rozšiřování závodu ve III. etapě.

Kdy rozšíříte výrobní prostory i vyráběný
sortiment?

    Novou výrobní halu o rozloze 6 300 m2 do-
končíme letos, aby od ledna 2006 mohla být
zahájena sériová výroba prvních řídících ná-
prav. Výrobní program firmy bude v letech
2006 a 2007 doplněn o pohonné systémy pro
skladovací techniku a o nové modernizované
pohonné systémy pro vysokozdvižné vozíky.
Letos v září a říjnu jsme získali několik dalších
projektů v oblasti hnacích náprav s postupným
termínem zahájení sériové výroby v letech
2006 a 2007, z čehož lze předpokládat, že
stávající i nově budovaná výrobní hala budou
do konce roku 2007 zcela zaplněny výrobní
technikou, která bude využívána s výjimkou

montážních linek ve tří a čtyřsměnném pro-
vozu.

Kolik budete přijímat nových pracovníků?

    Do konce roku 2007 předpokládáme po-
stupný nárůst pracovníků až na minimálních

250 až 260. K 30. září jsme zaměstnávali 180
lidí a vzhledem k zahájení sériové výroby no-
vých výrobků od 1. ledna 2006 už nabíráme a
dále hledáme nové pracovníky do řady tech-
nických i dělnických profesí. Tento značný
nárůst pracovních sil vyvolává již nyní potřebu
zvyšování kvalifikace a odbornosti personálu.
I do této oblasti společnost investuje v násle-
dujícím období značné finanční částky.

Jaký je podle vašeho mínění přínos firmy
pro město Č. Krumlov?

    Věřím, že podnikatelská činnost naší firmy
je a nadále bude i velkým přínosem pro město
Český Krumlov, nebo� po celou dobu své exis-
tence se naše společnost snaží získat na jihu
Čech image spolehlivé a perspektivní nadná-
rodní firmy, která svou podnikatelskou čin-
ností napomáhá rozvoji tohoto regionu.

Pokročilo plánování
sociálních služeb
    Končí úvodní etapa komunitního plánování
sociálních služeb ve městě Český Krumlov.
Zastupitelé v září schválili cíle a opatření 1.
Komunitního plánu sociálních služeb − v sou-
časné době se připravuje jeho tištěná podoba.
Schválili rovněž priority na rok 2006, které
naplňují část cílů komunitního plánu, v cel-
kové výši téměř 7 miliónů korun z městského
rozpočtu. Mimo jiné se jedná o podporu vzni-
ku nízkoprahových center pro děti a mládež,
rozšíření pečovatelské služby na sedmidenní,
rozvoj služeb osobní asistence a respitní péče
o seniory a zdravotně postižené. Podrobnější
informace na www.komunitniplan.krum-
lov.cz a v příštím čísle zpravodaje ICOS.


