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JARO JE TU,
Je tu první ãíslo zpravodaje. I v leto‰ním
roce jsme si pro vás pﬁipravili pár informací
o dûní v na‰í obci. Dûkuji v‰em, kteﬁí si najdou chvilku a pﬁispûjí sv˘mi ãlánky a zároveÀ pﬁivítáme komentáﬁe z ﬁad na‰ich obãanÛ. Pﬁipravili jsme si pro vás i nov˘ komunikaãní kanál „MOBILNÍ ROZHLAS“,
kter˘m mÛÏete dostávat ve‰keré informace
z obce.
Stále pokraãuje stavba mateﬁské ‰koly
a rekonstrukce kulturního domu. Na ‰kolce
se pﬁipravil betonov˘ vûnec a okolo 10.
dubna se zaãne se stﬁechou. Pokud jde
o kulturní dÛm, tam jsme také v˘raznû pokroãili. Na fotografiích je instalace podlahového topení. Následnû betonáÏ podlah a po
vyzrání betonu pﬁijde finální v˘malba a poloÏení parket. Dokonãení celé stavby je
v plánu na konec srpna, takÏe stihneme pár
akcí v leto‰ním roce.
Rád bych se vrátil k nadpisu: Jaro je tu.
V‰e se kolem nás provoní a zaãne probouzet ze zimního spánku. Pro v‰echny na‰e
zahrádkáﬁe a vinaﬁe zaãíná spousta práce
na zahrádkách a vinicích. Pﬁipravit záhony
k jarní v˘sadbû a stromy upraví jarním stﬁihem, vinaﬁi svou práci stﬁihem mají jiÏ hotovou. Je to ãas, kdy se zaãneme poﬁádnû
h˘bat a nevím jak vût‰ina z vás, ale já se na

tento ãas rozhodnû tû‰ím! Dny jsou del‰í,
sluníãko svítí a ãlovûk je úplnû jinak naladûn˘ a pln˘ energie. A energii a optimismus si
musíme zachovat i v dne‰ní dobû. V‰em
obãanÛm, zahrádkáﬁÛm, vinaﬁÛm a chovatelÛm pﬁeji úspû‰n˘ leto‰ní rok, aÈ se v‰e vydaﬁí.
COVID-19
UÏ je tomu skoro rok, kdy se v‰ichni pot˘káme s onemocnûním COVID a vládními
naﬁízeními. Jsme z toho v‰ichni unavení.
Chybí nám kontakt s blízk˘mi a lidmi, které
máme rádi. Jaro nám alespoÀ v této dobû

Instalace podlahového topení.

pomÛÏe, je to nejkrásnûj‰í ãást z roku. Budeme moci alespoÀ vyrazit do pﬁírody a ãerpat energii po zimû. Pevnû vûﬁím, Ïe se v‰e
brzy vrátí do normálu a v‰ichni se sejdeme
a v‰e oslavíme! Obec zakoupila respirátory
pro obãany a je k dispozici i dezinfekce. V‰e
si mÛÏete vyzvednout v úﬁedních hodinách
nebo po telefonické domluvû. Pokud se nemÛÏete dostavit, dejte vûdût na tel. ãísle
416 747 052 nebo 602 195 166 a ochranné
pomÛcky vám dovezeme domÛ.
V·EM P¤EJI PEVNÉ ZDRAVÍ!
Zdenûk Javorek, starosta obce

Na ‰kolce se pﬁipravil betonov˘ vûnec.
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Rozhovor s... Jardou Barto‰em
Jeden z mála zastupitelÛ, kteﬁí mi pro
rozhovor zb˘vají, je vûãnû usmûvav˘
a loajální Ïalhostick˘ rodák, kamarád
a vinaﬁ, Jaroslav Barto‰. Pojìme na nûj.
■ Ahoj Jardo, vím o tobû, Ïe patﬁí‰ k nastupující generaci Ïalhostick˘ch vinaﬁÛ.
Jak ses k révû dostal?
UÏ jako mal˘ jsem se motal kolem táty,
kdyÏ dûlával víno. Vût‰inou to byly slupky na
„druhák“. Moc mû to s ním bavilo. TakÏe
velk˘ podíl na mém koníãku mûl právû
otec. Splnil jsem si sen a pﬁed tﬁemi lety
jsem si zaloÏil vlastní vinohrádek o 168
hlavách révy vinné, kde mám jak víno bílé
Solaris, Johanniter a Ryzlink R˘nsk˘, tak
i víno ãervené a to Cabernet Cortis. Dûkuji, Ïe jsi se mû na to zeptal, chtûl bych totiÏ
touto cestou podûkovat panu Jaroslavu
Steklému, k nûmuÏ si stále chodím pro odborné rady.
■ Co tû na práci zastupitele baví? Co
je tv˘m motorem, Ïe se vÏdy s úsmûvem úãastní‰ porad a veﬁejn˘ch zasedání?
Na práci zastupitele mû baví asi nejvíce,
Ïe se mohu podílet na rozvoji obce. ¤e‰it
rÛzné problémy lidí a b˘t nápomocn˘ ke
zlep‰ení situace v obci. KaÏd˘ má svou
pﬁedstavu a vizi a jsem rád, Ïe i já se mohu
zapojit do inovace a zkrá‰lování na‰í obce.
Jako rodák mám k obci citov˘ vztah a proto

k práci zastupitele pﬁistupuji vÏdy s úsmûvem, ale zodpovûdnû...
■ Za na‰i obec se také úãastní‰ pravideln˘ch náv‰tûv nedalekého úloÏi‰tû nebezpeãného odpadu. Jaká témata tam ﬁe‰íte?
Správnû se to naz˘vá SÚRAO a je to
Správa úloÏi‰È radioaktivních odpadÛ. ÚloÏi‰tû leÏí nedaleko Litomûﬁic a nachází se
v jedné ãásti Richard II, podzemního komplexu b˘valého vápencového dolu. Od roku
1964 se zde ukládají tzv. institucionální odpady. Tyto odpady vznikají ve zdravotnictví,

SPOZ Îalhostice
Ani jsme se nestaãili ohlédnout a je tu skoro jaro. Uplynulo první ãtvrtletí roku 2021 a SPOZ Îalhostice se uÏ
nemÛÏe doãkat, aÏ se zase bude moci scházet a pﬁipravovat spoleãná setkání nás v‰ech.
V mûsíci lednu oslavili svá Ïivotní v˘roãí páni Jaroslav
Havlíãek a Václav Nekvasil, v únoru pan Jaroslav âáp
a v mûsíci bﬁeznu pan Josef Tich˘ a Marek Mojmír
a z Ïen pak paní Miloslava Kmochová. V‰ichni oslavenci dostali blahopﬁání od pana starosty a dárkov˘ balíãek. Blahopﬁání je‰tû jednou i touto cestou.
■ ■ ■
K Ïivotu bohuÏel patﬁí i smrt, proto mi dovolte tichou vzpomínku na obãany, kteﬁí nás v této dobû opustili: po del‰í nemoci pan Václav Nekvasil a paní
Emilka Lip‰ová. Oba jsem dobﬁe znala, byli to hodní lidé se srdcem na
dlani. Pan Václav se dlouho staral o svou manÏelku, byÈ sám mûl své strasti a paní Emilka byla tichá, skromná a milující manÏelka, maminka, babiãka,
její velkou oporou byl manÏel a rodina. Je‰tû malá vzpomínka na paní Marii
Koãovou, která sice nebyla obãankou na‰í obce, ale tak nûjak jsme ji vÏdycky za „svou“ brali. Bydlela v domku u cesty nad tratí, obû její dcery Ïijí v na‰í
obci a obû ‰ly v jejich ‰lépûjích a pracují ve ‰kolství. Paní Marie dlouhé roky
uãila v na‰í základní ‰kole, po nûjak˘ ãas vykonávala i funkci zástupce ﬁeditele ‰koly. Já osobnû na ni budu vÏdy vzpomínat s úctou, byla ochotná, chápavá a dûti ji mûly moc rády. A pekla vynikající dorty.
Prosím, vûnujme tichou vzpomínku na‰im pﬁátelÛm a znám˘m, kteﬁí uÏ tu
s námi nebudou, ale zÛstanou navÏdy v na‰ich srdcích. V této tûÏké dobû,
kterou právû procházíme, si tyto vûci uvûdomujeme mnohem víc neÏ jindy,
pocity jsou mnohem intenzivnûj‰í.
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prÛmyslu, zemûdûlství ãi v˘zkumu. V Ïádném pﬁípadû nejde o odpad z jadern˘ch
elektráren. V souãasné dobû se hlavnû ﬁe‰í
a realizuje zvût‰ení úloÏného prostoru a to
vyãi‰tûním a vyztuÏením dal‰ích chodeb.
MÛÏu obãany ujistit, Ïe odklízen˘ materiál
jako jsou povût‰inou spadané kameny se
nikam neodváÏí, ale zasypávají se s ním nepotﬁebné chodby.
■ Je nûco, co bys rád obãanÛm vzkázal?
Urãitû. V této nelehké dobû bychom s RÛÏenkou v‰em na‰im obãanÛm chtûli popﬁát
pevné zdraví, mnoho sil a hlavnû k svátku
Velikonoc popﬁát, aby byly plné jarní pohody, lásky a dobré nálady.

Obãané, Îalhostice a soutûÏ
Znáte soutûÏ „Co na to âe‰i?“A líbí se vám? Vysílá se na TV NOVA kaÏd˘ v‰ední den a opakuje
druh˘ den dopoledne.
Chtûl bych vytvoﬁit t˘m a jet si do Prahy zasoutûÏit.
Podmínkou jsou obãané nad 18 let a alespoÀ dva aÏ tﬁi
ze Îalhostic. Nehlaste se v‰ichni, ale v‰ichni bychom
se mûli umût pobavit. Eventuálnû zviditelnit obec.
Nabídky na zájem o soutûÏ posílejte na moji emailovou adresu (sobotkai@email.cz), vhazujte do
po‰t.schránky mého domu ãp. 67 (u nádraÏí) nebo
s m˘m jménem a v obálce je - pokud budou na OÚ souhlasit - nechávejte na OÚ u paní Renaty. Pokud moÏno
co nejdﬁíve.
Ivan Sobotka

Rodiãe dûtem
Zakládáme dvû hudební
skupiny. Hlaste se dûti ve
vûku 5 aÏ 15 let a 15 aÏ 18
let. Hledáme zaãáteãníky, pokroãilé nebo celé rodiny, hrající na jak˘koli hudební nástroj. Vítáni jsou i zpûváci
a zpûvaãky - pop music - nejenom ze Îalhostic. Hlaste
se, prosím, jakoukoli formou na OÚ u paní Lojkové.
Heslo - HUDBA. Rodiãe informujte dûti nebo sousedy...
„is“ Ivan Sobotka
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·KOLA ÎALHOSTICE MÁ NOVÉ ODBORNÉ UâEBNY
Díky spolupráci se zﬁizovatelem, IROP a MAS âeské Stﬁedohoﬁí
‰kola dokonãila (Realizace projektu „Pﬁírodovûdná pracovna a poãítaãová uãebna“ reg. ãíslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013870)
k 31.12.2020 renovaci dvou odborn˘ch uãeben za bezmála 4 miliony korun. Pﬁípravy, kompletace Ïádosti a realizace zabrala skoro
devût mûsícÛ, ale myslím, Ïe se tato mravenãí práce vyplatila. Renovací u obou uãeben pro‰la elektroinstalace, rozvody vody, podlaha, osvûtlení, v˘malba. Byl poﬁízen nábytek na míru a speciální vybavení dle charakteru odbornosti uãeben apod. Îáci mohou v tuto
chvíli vyuÏívat novou poãítaãovou uãebnu, ta pÛvodní byla více neÏ
10 let stará, novû má uãebna 20 Ïákovsk˘ch míst. KaÏdé je vybaveno nov˘m poãítaãem s pﬁíslu‰enstvím. Pﬁírodovûdná pracovna
mûla také svá nejlep‰í léta za sebou a bylo nutné ji opravit a zmodernizovat.
Bude zde vyuãována chemie, fyzika a pﬁírodopis. V obou nov˘ch
uãebnách je umístûn velk˘ multifunkãní panel s pﬁipojením k internetu, kter˘ nahradí klasickou tabuli. Pﬁírodovûdná pracovna sk˘tá
velké mnoÏství odborn˘ch pomÛcek vãetnû tabletÛ pro 20 ÏákÛ.
·kola za rok 2020 zv˘‰ila kapacitu mobilních zaﬁízení, a to díky dal‰ím dotaãním titulÛm. V tuto chvíli má ‰kola 80 pracovních stanic pro
Ïáky aÈ uÏ v mobilních, ãi pevn˘ch zaﬁízeních. Velice dûkuji v‰em,
kdo se na projektu spolupodílel, a vûﬁím, Ïe si na‰e nové uãebny
Ïáci vyzkou‰í co nejdﬁíve. Pﬁikládám pár fotografií.
Alena KrchÀavá, ﬁeditelka ‰koly
INFORMACE K ZÁPISU PRO ·KOLNÍ ROK 2021/2022
VáÏení rodiãe, termín zápisu je 16. 4. 2021 a t˘ká se dûtí narozen˘ch v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Dûti, kter˘m byl povolen
odklad jiÏ loni k zápisu nemusí, nastupují do 1. tﬁídy automaticky.
Vzhledem ke vzniklé situaci kolem nemoci COVID-19 a naﬁízení
vlády o omezeném provozu ‰kol v republice, jsme pﬁipraveni zápis
do první tﬁídy realizovat bez pﬁítomnosti dûtí a tím i respektovat ve‰kerá opatﬁení a naﬁízení stanovená vládou âR v dané situaci
a dobû. Nicménû bychom byli velice rádi, kdyby se zápis mohl uskuteãnit za pﬁítomnosti dûti. Jsme pﬁipraveni na tuto danou situaci
pruÏnû reagovat. NíÏe informuji o doloÏení a zpÛsobu doloÏení závazn˘ch dokumentÛ, které vedou k pﬁijetí Va‰eho dítûte k základnímu vzdûlávání v pﬁípadû zákazu pﬁítomnosti dûtí u zápisu:
• Zápis bude probíhat v tomto pﬁípadû pouze formálnû, a to na základû doloÏen˘ch dokumentÛ,
• Îádost o pﬁijetí dítûte k základnímu vzdûlávání,
• K dispozici je dobrovoln˘ formuláﬁ, kter˘ nám pomÛÏe se lépe zorientovat. Pokud to pro Vás není problém, prosíme o jeho vyplnûní a zaslání zpût spoleãnû se Îádostí o pﬁijetí,
• Pokud Ïádáte o odklad je nutné vyplnit Îádost o odklad zaãátku
povinné ‰kolní docházky, kter˘ je taktéÏ pﬁílohou tohoto dokumentu, v tomto pﬁípadû je nutné, aby zákonn˘ zástupce doloÏil doporuãující posouzení pﬁíslu‰ného ‰kolského poradenského zaﬁíze-

Pﬁed renovací a po renovací uãebny.
ní (PPP ãi SPC) a dále doporuãení odborného lékaﬁe nebo klinického psychologa.
Pﬁedání dokumentÛ je moÏné tûmito zpÛsoby:
• do datové schránky ‰koly (schránka ‰koly ID pxmkj8),
• e-mailem, a to buì s elektronick˘m podpisem, ãi oskenovan˘ dokument s originálním podpisem (zaslat na mail: reditelka@skolazalhostice.cz), nelze zaslat jen prost˘ e-mail,
• po‰tou (Masarykova základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Îalhostice,
okres Litomûﬁice, pﬁíspûvková organizace, k rukám ﬁeditelky, Îalhostice ãp. 126, Îalhostice 41101).
• osobním podáním - lze vyuÏít po‰tovní schránku pﬁed ‰kolou (tuto
variantu nedoporuãuje).
Prosím sledujte aktuální informace
na webov˘ch stránkách ‰koly (www.skolazalhostice.cz)

Reakce na ãlánek „Spousta vzpomínek na léta proÏitá v Îalhosticích“
Autorka ãlánku „Spousta vzpomínek na
léta proÏitá v Îalhosticích“, Hanka Kubánková (moje sestra), charakterizuje moji Ïivotní
a profesní etapu po maturitû na SVV· v Litomûﬁicích v roce 1965 aÏ do vrácení se
zpût do Îalhostic jako Ïivotní perepetie
a sebe jako vzornou a starostlivou dceru
a rodinn˘ typ. To mû uráÏí, opak je pravdou.
Po SVV· jsem dále vystudoval dvouletou
nástavbu S·SP a FF UK v Praze, spoluzakládal v letech 1973 -74 krajskou PﬁedmanÏelskou a manÏelskou poradnu s Dr. Fantou

v Ústí nad Labem.
V letech 1974 -75 jsem pracoval na Oddûlení vrcholového sportu ÚV âSTV v Praze
jako referent pro ﬁe‰ení sociálnû-právních
otázek ãeskoslovenské reprezentace.
V roce 1975 jsem byl dle Branného zákona
v ﬁíjnu povolán na ZVS do JincÛ u Pﬁíbramû
a k 1. 1. 1976 jsem byl z rozkazu ministra
(MNO âSLA) v hodnosti vojína pﬁevelen do
zaãínajícího armádního Stﬁediska vrcholového sportu Dukla Trenãín na pozici sportovního psychologa. Po 5 letech jsem byl pﬁeve-

len do ASVS Dukla Praha, kde jsem ve stejné funkci a v hodnosti majora (aktuálnû
s návrhem na podplukovníka) na vlastní Ïádost ukonãil v roce 1987 svoji vojenskou kariéru.
UráÏí mû zmínka mé sestry o mé kariéﬁe
jako o peripetiích. V jejích „vzpomínkách“ je
- diplomaticky ﬁeãeno - dost dal‰ích nepﬁesností i o její rodinû, ale to by bylo na dal‰í
ãlánek a pro obãany Îalhostic by to bylo
bezv˘znamné sdûlení.
Ivan Sobotka
V Îalhosticích 2. 1. 2021
●
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Uklízejme po sv˘ch miláãcích
Téma nepoﬁádku a jeho úklidu v na‰í obci
se zaãíná stávat tradiãním tématem, a to
není v poﬁádku. Pﬁi prÛchodu na‰í obcí, kde
je ﬁada zajímav˘ch a hezk˘ch míst, se dá
narazit také na objekty a pﬁedmûty, které se
tûÏko slu‰n˘m slovem popisují. BohuÏel si
pomalu zvykám na skuteãnost, Ïe se mi nûkolikrát do t˘dne objeví pﬁed domem nûkolik
odpadkÛ a zvykl jsem si i na to, Ïe je uklízím.
Taky jsem mûl radost, kdyÏ jsme se v celostátní akci dokázali dát dohromady, projít
vesnici a sebrat v‰e co nám za poslední období upadlo a nemûli jsme sílu to zvednout.
Ukázalo se, Ïe s tím nemáme problém. Je
zde ale je‰tû jedna vûc, která mi vadí tro‰ku
víc. Nyní zvolím zdrobnûlinu onoho slova,
protoÏe v základním tvaru bych to slovo
uvádût nemûl a asi ani nemohl. Hovínka,
v‰ude pﬁítomná hovínka. Plnû chápu, Ïe je
u nás ve vesnici celá ﬁada chovatelÛ a je mi
vlastnû velmi sympatické, kdyÏ na procházce potkávám celou ﬁadu „pejskaﬁÛ“. Ale ruku
na srdce, skuteãnû jsme v‰ichni natolik zodpovûdní a nepﬁehlíÏíme hromádku, která po
pejskovi zÛstane? Nebo je pro nás pohodlnûj‰í prostû dûlat, Ïe to nevidíme a necháme „dárek“ leÏet pro dal‰ího, kdo pÛjde
kolem? KaÏd˘ se mÛÏeme odpovûdût sám,
kaÏdopádnû drobnou v˘zvu si na závûr neodpustím - Pojìme zkusit na‰í obec zlep‰it
i takovou drobností, jakou je likvidace psích
hromádek. Moc díky!

Fotogalerie, kterou zde vidíte, je v˘sledkem jedné procházky v jednom dni. Nejedná se
o nûjak del‰í „ãasosbûr“.

Historie sãítání lidu
Sãítání lidu (populaãní census) se nikdy netû‰ilo mezi sãítan˘m
obyvatelstvem velké oblibû, a to z mnoha celkem pochopiteln˘ch
dÛvodÛ. Pﬁesto patﬁí k nejstar‰ím statistick˘m akcím vÛbec. Lze ﬁíci,
Ïe díky sãítání lidu se postupnû vyvinul cel˘, dnes jiÏ nezastupiteln˘
a strategick˘ obor - statistika, tedy obor hromadného sbûru, zpracovávání a vyhodnocování dat.
Sãítání lidu mûlo historicky vÏdy více cílÛ a úãelÛ, které se postupnû vyvíjely, mûnily, roz‰iﬁovaly, rÛznû kombinovaly i v závislosti
na ideologickém ukotvení státního uspoﬁádání, ve kterém se cenzus
provádûl. Základní snaha na pﬁesnûj‰ím zji‰tûní poãtu obyvatel se
postupnû roz‰iﬁovala o dal‰í biologické znaky sãítaného obyvatelstva (vûková struktura, plodnost, úmrtnost apod.). DÛleÏit˘m okruhem zji‰Èování byly vût‰inou vÏdy také ekonomické charakteristiky
obyvatelstva (sãítání majetku movitého i nemovitého, pﬁíjmy, nezamûstnanost apod.). K tûmto dvûma tematick˘m okruhÛm pozdûji
pﬁibyly i charakteristiky spoleãenské (náboÏenské, národnostní,
vzdûlanostní sloÏení apod.).
V moderních dûjinách platí, Ïe aÈ uÏ byl u moci reÏim autoritativní ãi demokratick˘, pro kaÏd˘ bylo a je pravidelné a kvalitní provádûní sãítání lidu Ïivotnû dÛleÏité. Bez toho nelze státy efektivnû
ﬁídit a spravovat. V˘stupy ze sãítání lidu jsou dÛleÏité i pro kalibraci (korekci) modelÛ dal‰ího populaãního a spoleãenského v˘voje, které sami o sobû bez periodicky se opakujících cenzÛ, nemohou fungovat. Je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe v˘sledky sãítání lidu
jsou klíãové napﬁíklad i pro rozpoãtové urãení daní (RUD - urãuje
na jakou ãást daÀov˘ch v˘nosÛ má obec nárok), a to pro cel˘ch
dal‰ích deset let. Bez kvalitních statistick˘ch dat nelze také správ●
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nû nastavit ani nezbytnou a stále odkládanou dÛchodovou reformu atd.
První snahy o sãítání vlastního obyvatelstva mûly v podstatû jiÏ
v‰echny vyspûlé starovûké civilizace (poãínaje Babylonem, pﬁes
Egypt, âínu, Palestinu, ¤ecko, aÏ po ¤ím), tedy hluboko v lidsk˘ch
dûjinách (nûkolik tisíc let pﬁed na‰ím letopoãtem). Naopak pozdûj‰í, stﬁedovûké feudální zﬁízení, sãítáním lidu moc nepﬁálo (státy byly
hospodáﬁsky rozdrobené na jednotlivá feudální panství). Teprve od
16. století do‰lo pﬁedev‰ím v Evropû k postupnému zdokonalování
soupisÛ obyvatelstva, zprvu ov‰em jen na lokální úrovni na nûkte(Pokraãování na následujíí stranû)
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r˘ch panstvích nebo mûstech. Souviselo to
jednoznaãnû s rozvojem kapitalistick˘ch v˘robních vztahÛ. Nástup „celostátních“ sãítání lidu pﬁichází aÏ s nástupem osvícenského absolutismu, nûkde aÏ v dobû konstituãních monarchií (·védsko 1748, Prusko
1748, Rakousko 1754, Spojené státy 1790,
Francie 1790, Velká Británie 1801).
Pro správné vyhodnocování cenzÛ bylo
zásadní vytvoﬁení správné a pﬁesné metodiky celého sloÏitého procesu pﬁípravy, formulace dotazÛ, provádûní ‰etﬁení a zpracování
dat. Podobnû dÛleÏité bylo i pravidelné opakovaní sãítání a vznik ucelen˘ch chronologick˘ch, pozorovacích ﬁad, které umoÏÀují
sledování pﬁedev‰ím v˘vojov˘ch trendÛ.
V 2. polovinû 19. stol. zaãaly vznikat první
národní statistické úﬁady, které mûly narÛstající agendy sãítání na starosti. Postupnû
krystalizovala i potﬁeba mezinárodních srovnání, a tedy sjednocení metodick˘ch pﬁístupÛ jednotliv˘ch státÛ.
NarÛstající objem zji‰Èovan˘ch informací
sebou nesl postupnou a nezbytnou automatizaci jejich zpracovávání. Prvním takov˘m poãinem bylo pouÏívání dûrn˘ch ‰títkÛ
a dûrno‰títkov˘ch strojÛ (poprvé jiÏ na
konci 19. stol. v USA). Po II. sv. válce zaãala b˘t pouÏívána ãtecí zaﬁízení, která nevyÏadovala pﬁená‰ení zji‰tûn˘ch údajÛ na
dûrné ‰títky, ale pﬁebírala je pﬁímo z upraven˘ch sãítacích archÛ. V posledních letech se stále více vyuÏívá on-line formuláﬁÛ, kdy se kaÏd˘ respondent propisuje rovnou do centrálních, databázov˘ch sestav.
Tento zpÛsob provedení byl zvolen i pro leto‰ní cenzus v âeské republice (pﬁesnûj‰í
popis provádûní na jiném místû VN).
Pravidelná sãítání lidu na na‰em území
byla stanovena reskriptem, kter˘ 13. ﬁíjna
1753 vydala Marie Terezie, na jehoÏ základû byl první soupis proveden v roce 1754.
V roce 1770 vydala patent naﬁizující provádûní soupisu lidu, taÏného dobytka a domÛ
v ãesk˘ch, dolnorakousk˘ch a vnitﬁních rakousk˘ch dûdiãn˘ch zemích.
Jako pﬁechod mezi uveden˘mi soupisy
obyvatel a moderním sãítáním lidu b˘vá
oznaãováno sãítání lidu z roku 1857. Dal‰ím dÛleÏit˘m mezníkem byl rok 1869, kdy
v Rakousko-Uhersku do‰lo jednak k prvnímu modernímu sãítání lidu, definujícímu podrobnû znaky zji‰Èované u obyvatelstva
(státní pﬁíslu‰nost, rodinn˘ stav, náboÏenské vyznání), a jednak bylo stanoveno, Ïe
se sãítání bude od té doby opakovat pravidelnû kaÏd˘ch 10 let. Od tohoto roku jsou
také data ze sãítání veﬁejnû publikována.
Dal‰í sãítání byla provedena v letech 1880
(zji‰Èována i gramotnost a ﬁeã), 1890, 1900
a 1910. PﬁestoÏe bylo Rakousko-Uhersko
v mnoha oblastech zaostalou zemí, v oboru
statistiky a sãítání lidu naopak patﬁilo mezi
evropskou ‰piãku.
Samostatné âeskoslovensko pﬁevzalo
mnohé z fungování statistiky a provádûní
censÛ zaniklé monarchie. V ãeskoslovenském státû probûhla sãítání v letech 1921,
1930, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991. Z po-
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chopiteln˘ch dÛvodÛ neprobûhlo sãítání lidu
pouze na poãátku 40. let.
Po rozdûlení státu se konalo první Sãítání
lidu, domÛ a bytÛ (SLDB) k 1. bﬁeznu 2001.
Od roku 2001 jsou do sãítání zahrnuti i cizinci s pﬁechodn˘m a dlouhodob˘m pobytem. Sãítání lidu naﬁizuje Parlament âeské
republiky zákonem o sãítání lidu, domÛ
a bytÛ podle návrhu ãeské vlády a na základû naﬁízení Evropského parlamentu a Rady.
Pﬁedchozí sãítání lidu, domÛ a bytÛ se konalo v roce 2011 k rozhodnému okamÏiku
pÛlnoci z pátku 25. na sobotu 26. bﬁezna
2011.
V minulosti s mnohem omezenûj‰í v˘poãetní technikou, byly pﬁedbûÏné v˘sledky
v podrobném územním ãlenûní v rozsahu
pﬁibliÏnû ãtyﬁiceti nejdÛleÏitûj‰ích údajÛ
zpracovány zhruba do 6 t˘dnÛ, nepﬁíli‰ odli‰né definitivní v˘sledky byly zpracovány do
18 mûsícÛ.
Lze pﬁedpokládat, Ïe rychlost leto‰ního
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zpracování v˘sledkÛ bude díky zvolenému
postupu vût‰í.
V‰echny údaje zji‰tûné pﬁi sãítání podléhají v âeské republice ochranû podle zákona ã. 296/2009 Sb., o sãítání lidu, domÛ
a bytÛ, zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ a zákona ã. 89/1995 Sb.,
o státní statistické sluÏbû.
Údaje mohou b˘t vyuÏity v˘hradnû ke statistick˘m úãelÛm. V‰echny osoby, které se
podílejí na sbûru a zpracování údajÛ, jsou
vázány mlãenlivostí o v‰ech skuteãnostech,
o nichÏ se v souvislosti se sãítáním dozvûdûly. Povinnost mlãenlivosti trvá i po skonãení sãítání a je ãasovû neomezená. V˘stupem ze ‰etﬁení jsou zcela anonymizovaná
data, ze kter˘ch nelze získat individuální informace o konkrétních domácnostech ani
osobách.
PÛvodní formuláﬁe, stejnû jako neanonymizované údaje na datov˘ch nosiãích musí
b˘t zniãena.
(r)
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MOBILNÍ ROZHLAS
Rádi bychom vás, na‰e spoluobãany, informovali, Ïe se chystáme v na‰í obci spustit sluÏbu „Mobilní rozhlas“. Jedná se o inovativní komunikaãní nástroj, díky kterému si
budeme blíÏ a budeme daleko lépe informováni. Doufáme, Ïe nám tato sluÏba zlep‰í
Ïivot zejména v souãasné dobû pandemie.

VYST¤IHNùTE SI

Základní vlastnosti nové sluÏby:
■ Obec mÛÏe posílat zprávy jen na vybrané skupiny obãanÛ, kter˘ch se konkrét-

ní zpráva t˘ká.
■ MoÏnost kdykoliv si zobrazit zprávy, i

ty star‰í, a je tak moÏné se k textu kdykoliv vrátit.
■ SluÏba umoÏÀuje tzv., „Hlasové zprávy“. Jedná se formu vzkazu pro zrakovû
indisponované spoluobãany, kter˘ je
pﬁímo pﬁeãten do mobilu a není nutné
nic zobrazovat.
■ MoÏnost sám si nastavit v aplikaci, o jaké
informace mám zájem.

■ V‰echny zprávy na jednom místû,

vãetnû informací z Facebooku obce.
■ Jednoduché a snadno pochopitelné ovlá-

dání aplikace aÈ uÏ z mobilu tak z poãítaãe.
■ Pro obãany je sluÏba zdarma, obec pak
hradí pouze opravdu zaslané zprávy, nejedná se tak o velkou finanãní zátûÏ.
Pro zapojení se do sluÏby, prosím, vyplÀte
tento registraãní formuláﬁ. Pro více dotazÛ
se samozﬁejmû obraÈte na obecní úﬁad.

VYST¤IHNùTE SI

