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Sčítání lidu, domů a bytů 2021: Jak bude sčítání
probíhat?
tradičně na jaře, zcela nově
online. Bezpečně a raz dva
V letošním roce se opět po deseti letech koná Sčítání lidu, domů a bytů.
Podle Českého statistického úřadu
bude jednodušší, bezpečnější a pohodlnější.
tisková zpráva ČSÚ. Sčítání začne o půlnoci z 26. na 27. 3. Koná se každých deset
let, od roku 1991 vždy na jaře. Stanovený termín odpovídá evropským právním
normám a umožní získat mezinárodně
srovnatelné údaje. Letošní cenzus bude
poprvé primárně online, sběr listinných
formulářů od zbývajících domácností proběhne za přísných hygienických opatření.
Celý průběh cenzu plně odpovídá
přísným protiepidemickým požadavkům.
„Český statistický úřad upravil podobu
sčítání s ohledem na pandemickou situaci. V souladu s požadavky hygieniků byla
přijata zásadní opatření, jež umožňují,
aby sčítání proběhlo v řádném termínu,
a to především bezkontaktně a bezpečně. Všechny tyto změny byly projednány
a schváleny na zasedání Ústředního krizového štábu,“ říká předseda ČSÚ Marek
Rojíček.
Sečíst se lze od 27. března jednoduše
online, bez kontaktu s jakýmkoliv úředníkem, z pohodlí domova. Elektronický formulář můžete vyplnit nejen za sebe, ale
i za celou domácnost nebo za své blízké.
Kdo se nesečte online, musí od 17.
dubna vyplnit listinný formulář. „I tento
způsob odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař při roznosu formulářů pouze zazvoní a vyčká na
váš příchod venku před vaším domem, podobně jako při doručování doporučených
poštovních zásilek. Bezvýhradně přitom
dodržuje aktuální hygienická opatření a
bude vybaven respirátorem a dezinfekcí.

Navíc má negativní test na koronavirus,“
uvedl Ondřej Škorpil, ředitel úseku rozvoj
a technologie České pošty, která má tuto
fázi sčítání na starosti. Vyplněný listinný
formulář v odpovědní obálce pak vhodíte do kterékoliv poštovní schránky nebo
odevzdáte na určených kontaktních místech. Čas budete mít do 11. května. Sčítací komisaři začali postupně vyrážet do
terénu už ve středu 10. března a ověřují
skutečný stav sčítacích obvodů. To znamená, že bez kontaktu s obyvateli zkontrolují např. existenci a polohu sčítaných
budov a správnost adres nebo způsob využití budov.
Sčítání jako jediné šetření umožňuje
plně zachytit, jak se mění život české společnosti. Bez těchto dat by nebylo možné
komplexně analyzovat, jaké dopady mají
krizová protiepidemická opatření na ekonomický či demograﬁcký stav. „Sčítání je
nenahraditelným zdrojem údajů o domácnostech. Hlavně data o počtu osob podle
věku a lokalit jsou potřeba víc než kdy
jindy. Bez nich bychom nedisponovali například potřebnými detaily o rozmístění
seniorů a dostupnosti zdravotnických zařízení. V podmínkách lockdownu se taky
ukazuje důležitost statistik o dojíždění do
zaměstnání mezi obcemi a okresy,“ shrnuje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.
Výsledky sčítání budou velmi důležité a široce využitelné pro budoucnost.
Díky nim bude možné se při analýze ekonomických i sociálních dopadů pandemie opřít o spolehlivá a objektivní data.
Těžit budeme také z výjimečné dlouhé
časové řady výsledků sčítání, které jsou
k dispozici v 10letých intervalech. Jejich
pravidelnost byla narušena pouze jednou, během druhé světové války.

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst
se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost od 17.
4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři. Vzhledem k současné
epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr
listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní
probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně
venku, minimalizace doby kontaktu). Z
tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V
případě potřeby se však můžete obrátit
na info-linku 840 30 40 50. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek
České pošty nebo odevzdat na cca 800
kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za
zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se
musí každá taková osoba, bez ohledu na
místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a
podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Dokončení na str. 2

Jak bude sčítání probíhat?
Dokončení ze str. 1. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů.

Společenská rubrika

Životní výročí v březnu 2021 slaví
1. března

Roman Čepek, Modřejovice 33

50 let

4. března

Jarmila Kosová, Svinařov 27

55 let

12. března

Bohuslav Konopásek, Modřejovice 28

81 let

12. března

Eva Jandová, Svinařov 4

84 let

18. března

Hana Paterová, Slabce 133

50 let

22. března

Marie Konopásková, Modřejovice 28

81 let

28. března

Iva Uhrová, Rousínov 67

60 let

28. března

Radek Prokop, Malé Slabce 5e

55 let

Ochrana dat

29. března

Marie Slabá, Modřejovice 38

91 let

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré
osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

29. března

Radovan Čebiš, Slabce 60

50 let

30. března

Jaroslav Vyskočil, Svinařov 18

55 let

31. března

Václav Dražka, Slabce 163

55 let

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu.
Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a
jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Přínos sčítání

Životní výročí v dubnu 2021 slaví

Výsledky jsou široce využitelné například při
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném
důsledku ovlivňují život každého z nás. Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

2. dubna

Jan Korf, Kostelík 36

65 let

13. dubna

Martina Cílková, Svinařov 17

50 let

14. dubna

František Jelínek, Modřejovice 10

70 let

19. dubna

Jaroslava Rohlová, Rousínov 29

82 let

26. dubna

Karel Mužík, Slabce 19

70 let

26. dubna

Jaroslav Novák, Slabce 78

80 let

Z historie městyse

Americká odysea
Antonína Tacha
Pokračovází ze Zpravodaje 4/2020. O žádném známém
jsme nevěděli a děti chtěly jíst a my také. Měli
jsme holku dva a půl roku, na rohu prodával člověk jablka, ta holka praví, až budete mít, tatínku,
krejcar, koupíte mně taky jablko? Já nemohl lítostí
odpovědět, neb jsem jí to jablko nemohl koupit.
Více jak týden jsme se zdržovali v Castle Garden,
sotva jsme hlady chodili, děti sobě vybíraly ze sudů
shnilá jablka a špinavý a plesnivý chléb apod. Jeden řezník to viděl, tak se ptá toho nejstaršího hocha, jestli to dělají z hladu. On praví, že ano. Tak
je vzal s sebou a dal jim velký uzel vuřtů, salámů
apod., ale již to zapáchalo. Ony na to, chudáci, nedbaly. Já s manželkou také okusil, ale naše žaludky již na to nebyly. Na to si vzal pekař z Hoboken
toho nejstaršího hocha za pomocníka a měli jsme
ještě čtrnáctiletého a sedmiletého hocha a dvě a
půl roku starou holku. Jedenkráte, když tak chodíme, přijde k nám mladík a praví: „Já vás zde již
několikrát viděl, neb čekám z Čech jedny lidi, tak
sem jdu často. Kam jdete, nemáte zde žádného
známého?“ My že ne. „Tak pojďte se mnou mezi
Čechy, ať se aspoň najíte.“ Tak nás vedl od Castle
Garden až do Druhé ulice. Toho času tam bydleli
samí Češi, přivedl nás před hostinec a dětí na sto
za námi. Já měl ještě na sobě dlouhý zimník, kluci
mě vzadu za něj tahali, že bych byl hnedle padl,
a povykovali. Vyjde hostinský a praví: „Pojďte dovnitř, nemám do hostince žádný přístup skrze nával dětí.“ Já pravím, že nemám peníze, on ale rce:
„V Americe kdo si poroučí, to musí zaplatit, když
si neporučí, tak to zaplatit nemusí. Musel jsem jít
hned za stůl, jeho paní nám hned přinesla každému talíř polévky, kousek masa a každému sklenici
piva, a tak jsme se poprvé za měsíc najedli a okusili prvně americké pivo. Pokračování přístě

Jubilantům blahopřejeme! Pokud někdo z příštích jubilantů (květen, červen 2021)
nechce být zveřejněn ve zpravodaji, nechť to oznámí na ÚM Slabce do konce dubna.

Narození
27. září 2020

Tomáš Kajanovicz, Rousínov 89

20. října 2020

Zachariáš Adamík, Slabce 133

21. února 2021

Eliška Zýchová, Rousínov 7

21. února 2021

Martin Zýcha, Rousínov 7

Úmrtí
6. ledna 2021

Josef Kott, Skupá 40

27. ledna 2021

Jan Hůlka, Slabce 104

26. února 2021

Jaroslava Valentová, Slabce 115

Přihlášeni k trvalému pobytu
4. 1.

Lucie Rýglová se synem Mathiasem z Lužné do Slabec

12. 2.

Jakub Boďa ze Srbic, okr. Domažlice, do Modřejovic

Odhlášeni z trvalého pobytu
15. 1.

Martina Dudová Vogelová z Rousínova na Chříč

25. 1.

Vít Fuksa ze Slabec do Králova Dvora

9. 2.

Miloslav Vydra ze Slabec do Kladna

22. 2.

Veronika Kučerová se synem Marcelem
z Rousínova do Rakovníka

Svoz nebezpečného odpadu
Dle sdělení společnosti Marius Pedersen se vzhledem k nařízení
vlády a stávajícímu stavu jarní svozy nebezpečných odpadů do
odvolání pozastavují.
V případě zlepšení situace umožňující jarní svozy nebezpečných
odpadů uskutečnit, budete o termínech včas informováni.
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