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Zavěšené kafe
na Hrudkově

Sčítání 2021
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Jeden účet
pro více služeb

ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE
www.loucovice.info
zpravodaj@loucovice.info
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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Hasičská čtyřkolka

Os
v

Březnové pranostiky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po
něm sáhl.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi
roste zlato.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj bude v stodole ráj.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno
jako ráj.

V březnu oslaví své krásné jubileum
paní

BOROVANSKÁ JOSEFA
MRÁČKOVÁ MARIE
PAPEŽOVÁ EVA
PINTROVÁ MARIE
TÁCHOVÁ JANA
TYDLAČKOVÁ ANTONIE
ŽÁČKOVÁ JIŘINA

pan

KRAHULEC JOSEF

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.

Uzávěrka příštího čísla:

22. 3. 2021

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka: MK ČR E 22951, Datum vydání: 26. 2. 2021
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LIPENSKÝ METEOROLOG

A

matérský meteorolog Luděk Fyrbach sleduje již více než 20 let počasí na Lipně.
Letos naměřil již téměř mínus 22 stupňů Celsia, což je o osm stupňů méně než loni - jde o
nejnižší teplotu za poslední tři zimy.
Lipenským meteorologickým modelům se věnuje více než 20 let. V oblasti okolo lipenské
přehrady má největší množství meteorologických stanic a má tak o zdejším počasí největší
přehled. Jedná se o koníček z donucení – vášnivý surfař a kitař potřeboval původně vědět,
jak moc bude foukat, a informace z médií pro
něj byly nedostačující nebo chybné.

„Návštěvník mých webů se o počasí dozví
naprosto vše. V současnosti neexistuje jediný
web ani jiný zdroj informací, ze kterého by se
návštěvník dozvěděl o počasí na Lipně více,“
uvádí Luděk Fyrbach. V minulém roce tu Luděk Fyrbach naměřil teplotní minimum ve výši
13,2 stupně. „Letos jsou tedy teploty o třetinu
nižší, než v loňském roce,“ doplňuje.
Na webových stránkách www.lipnopocasi.cz,
www.lipno-pocasi.cz se jejich návštěvník dozví naprosto vše, informace jsou také přesměrované do aplikace pro mobilní telefony Android: Počasí Meteo - www.PocasiMeteo.cz.

Vltavou.
„Pro nás surfaře je počasí naprosto klíčovou
záležitostí. To, co jsem se dozvěděl z médií,
bylo nedostačující. Často byly informace chybné. Musím si je obstarávat sám.“ Počasí na
Lipně má podle něj svá letitá specifika, která
se ale za 20 let, kdy je sleduje, mění. „Vždy
jsou zde o čtyři stupně nižší teploty než v Budějicích. Výrazné jsou zde srážky, navíc se zde
počasí často mění. Větru za posledních 10 let
výrazně ubylo, stejně tak i srážek. Pravděpodobně se jedná o důsledky vlivu globálního
oteplování,“ uzavírá.

Jednu ze svých meteorologických stanic má
na své chatě, která leží přímo na břehu lipenského jezera. Za pomoci různých profesionálních modelů z celého světa zpracovává se
svými kolegy lokální předpovědi počasí. Jeden
z mužů v týmu, jehož je součástí, je dokonce
profesionální meteorolog.
„Nikdy to samozřejmě není stoprocentní. Ale
stanice je profesionální, má radiační štít, vlastní chlazení, takže měření je velice přesné,“
uvedl Fyrbach. Na celém Lipensku je pouze
jeden další takový stroj. Vedle Radslavi má na
Lipensku celkem pět stanic - v Horní Plané, v
Černé v Pošumaví, Dolní Vltavici a Lipně nad

„Na turistickém webu www.lipensko.cz máme
sekci předpověď počasí, kde se návštěvník dozví, jaké může očekávat počasí v každé obci
Lipenska. Ale takto propracovaný systém to
určitě není. Turistický spolek Lipenska je připraven s panem Fyrbachem spolupracovat,
abychom jeho meteodata dostali k co největšímu počtu návštěvníků. Určitě s jeho daty
budeme chtít propojit náš web lipensko.cz,“
uzavřel Jiří Mánek předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj cestovního
ruchu od Stožce po Rožmberk.
- Pavel Pechoušek inzerce:
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HASIČSKÁ ČTYŘKOLKA

V

ážení a milí spoluobčané,
chceme Vám představit hasičskou čtyřkolku TGB Blade 1000, která byla financována z
rozpočtu obce Loučovice a z úspor zásahové
jednotky. Čtyřkola bude sloužit pro záchranu
osob, zvířat a přepravu hasičské výstroje a výzbroje v nepřístupných terénech. Poděkování
patří všem zastupitelům, kteří nás podpořili a
váží si naší dobrovolné činnosti v obci i mimo
ní.
Vaši dobrovolní HASIČI Loučovice
- Petr Štěpánek, velitel jednotky - Petr Galazka, starosta SDH -
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plus,“ chválí systém starostaS
obce Jan Kubík.
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„Jsme si naprosto vědomi toho, že v dnešní
době každý rád dostane informace až pod nos,
respektive do svého telefonu. Zároveň nám

SMS

chyběla možnost rychle a efektivně informovat obyvatele při mimořádné situaci, což bude
díky novému systému možno a to přímo pomocí SMS zpráv,“ doplňuje Jan Kubík.

O

d poloviny února běží systém, díky kterému mohou obyvatelé obce dostávat

místech obce ideálně rozumět,“ vysvětluje

důležité informace z obecního webu přímo

František Fazekas. „Internetové stránky Lou-

do svých emailových schránek nebo telefonů. Informační emaily jsou rozděleny do ně-

vznik systému administrátor obecního webu
čovic prošly za poslední dva roky výraznými
úpravami, kde tou nejviditelnější je změna

Registrace do systému je velice jednoduchá
a intuitivní, nicméně pro případ, že by si někdo nevěděl rady a potřeboval by pomoct,
je správce obecního webu František Fazekas
ochotně připraven pomoci. „Je jasné, že například naši dříve narození spoluobčané si

kolika kategorií (důležité informace, hlášení

designu. I díky tomu se staly vítězem krajské-

obecního rozhlasu, společenské a kulturní

ho kola soutěže Zlatý erb v kategorii nejlepší

události,..) a každý si při registraci může zvo-

obecní web Jihočeského kraje 2020. A to je i

lit veškeré nebo jednotlivé kategorie infor-

pomyslný hnací motor posouvání obecních

čísle 606 286 363 a domluvit individuální po-

mací o které má zájem. Informační SMS jsou

stránek dál a vymýšlet další vylepšení jako na-

moc s registrací,“ upřesňuje.

úplně netykají s internetem a přesto chtějí být
informováni, proto mě mohou kontaktovat na

Možnost
výběru registrovaným obyvatelům v Jeden
účet
Osobní údaje
pak rozesílány
příklad systém informačních emailů a SMS,“ František Fazekas také slibuje, že se rozhodně
kategorií
zpráv
pro
více
služeb
v bezpečí
nejedná
o jediné vylepšení informovanospřípadě mimořádných událostí, jako napří- dodává František Fazekas.
ti směrem k obyvatelům obce. V plánu jsou

klad havárie vodovodního potrubí, či živelných pohrom. Celý systém je samozřejmě pro

Provozovatel webu obce Loučovice, společ-

podle něj mírnější úpravy v rozložení obsahu

obyvatele bezplatný.

nost Galileo Corporation s.r.o., proto obci vy-

informací na internetových stránkách obce,

šla vstříc a nabídla své řešení systému, které je

ale také větší investice do tzv. smart řešení,

„Na samém počátku myšlenky o zavedení toh stránkách
naší obce

hoto systému informování obyvatel byl fakt,

ale budou odvíjet na základě úspěšzapracováno přímo
do administrace.
Výhodou které
Jednoduše
načtením
QRsekódu
je také to, že tato společnost má dlouholetou

že jsme obec rozlehlá a ne všude je zaveden

praxi v provozování obecních a městských

nebo
obecní rozhlas, nebo mu není na některých

webů a má tedy zkušenosti s problematikou

nosti dotací na tato řešení.

- OÚ Loučovice inzerce:

Zaregistrovat se
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HISTORIE

POVĚST O ZALOŽENÍ KLÁŠTERA;
NEŽ PŘIŠLI CISTERCIÁCI

POVĚST O ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

cisterciáckého řádu. S nimi přicházeli noví

Benedikta ze 6. století. Požadovali oddělení od

Několikerou ozvěnou se vracelo vltavským

osadníci, kteří na klášterní půdě mýtili lesy,

laického světa, návrat k prostotě, chudobě a

údolím volání lesních rohů. Velký hon již skon-

zakládali nové osady a pole.

práci. Benediktovo „Ora et labora“ (Modli se

čil. Kůň pána opatrně našlapoval na strmém

a pracuj) se stalo programem cisterciáckého

srázu lesní louky, zastavil a zbystřil sluch. Teď i

NEŽ PŘIŠLI CISTERCIÁCI

řádu. První klášter tohoto řádu byl založen v

jeho pán v sedle zaslechl vzdálené signály da-

O cisterciáckém klášteře Vyšší Brod bylo již

roce 1098 v Citeaux ve francouzském Burgu-

leko za řekou. Pobídl koně a vedl jej bezpečně

napsáno mnoho. Nejstarší známé vypsání

ndsku jižně od Dijonu. Citeaux, latinsky Cister-

tam, kde z pravé strany řídl les a pod lesem di-

historie tohoto kláštera pochází z roku 1639

cium, dalo řádu sídlo i jméno. Díky pevnému

voce hučela rozvodněná řeka. Pustil se kousek

od Martina Fialy a jmenuje se Dějiny kláštera

organizačnímu principu představují všechny

po proudu kde, jak si vzpomínal, byl odedávna

Vyšší Brod. Další pojednání je z pera doktora

cisterciácké kláštery jednu velkou řádovou ro-

brod. Když přijel v ta místa, kůň se zastavil a

Maxmiliána Millauera. Historicky spolehlivé je

dinu, vzájemně propojenou pevnými vazbami

zdráhal vstoupit do prudkého proudu i zálud-

dílo klášterního archiváře Siegfrieda Kühwe-

a zachovávající stejný způsob života. Cister-

ných vírů. Voda byla temně zakalena a vlny di-

ga, který zachytil dějiny kláštera od roku 1359

ciácké ideály získaly ve 12. století ohromný

voce narážely na kamenitý břeh. Teprve, když

do roku 1641. V roce 1859, kdy klášter Vyšší

ohlas. V tomto století vzniklo pět set cisterci-

se znovu ozvaly lesní rohy, vkročil kůň opatrně

Brod slavil 600 let od svého založení, vydal v

áckých klášterů od Sicilie po Skandinávii a od

do vody. Každým krokem však vody přibývalo,

Linci Isidor Proschko knihu, která shrnovala

břehů Atlantiku po polské a uherské hranice.

záhy se kůň ponořil až po sedlo.

vše, co se o klášteře ve Vyšším Brodě do té

V Čechách vznikl první cisterciácký klášter

Náhle se přihnala prudká vlna a strhla koně

doby napsalo. Je to celkem 5.808 listů, které

v letech 1142 až 1144 v obci Sedlec. V roce

i s jezdcem do hlubiny. Nastal úporný zápas

jsou shromážděny ve 22 svazcích pod titulem

1144 vznikl další v obci Plasy a v letech 1144

o život. Jezdec se křečovitě držel koně, je-

Codex diplomaticus monasterii Altovadensis.

a 1145 v Pomuku (Nepomuku). Ještě před

hož hlava už několikráte zmizela pod vodou.

Mezi další zpracovatele historie kláštera Vyšší

rokem 1150 byl založen čtvrtý cisterciácký

Každá vteřina se zdála věčností. Celý život se

Brod se řadí Valentin Schmidt a zejména Do-

klášter v Hradišti a těsně před koncem 12.

do ní dal stěsnat. V největší úzkosti se jezdec

minik Kaidl a Jaroslav Čechura. Na počátku 21.

století, v roce 1199, v Oseku. Na počátku 13.

obrátil k tmavým černým mrakům, které mu

století se o historii kláštera Vyšší Brod nejvíce

století, v roce 1204, byl založen první cisterci-

doslova visely nad hlavou, a jakoby chtěl pře-

zajímá Kateřina Charvátová. Já sám jsem do-

ácký klášter na Moravě ve Velehradu a v roce

hlušit divoký hukot vodních přívalů, zvolal:

sud publikoval několik desítek článků, které se

1251 ve Žďáru nad Sázavou. Po těchto sedmi

„Zachráním-li se, postavím v těchto místech

zabývaly kamínky z historie tohoto kláštera.

cisterciáckých klášterech na dnešním území

klášter!“ Po chvilce zoufalého zápasu s dra-

Cisterciácký řád vznikl v Burgundsku na pře-

České republiky vznikl osmý ve Vyšším Brodě.

vým živlem nahmatal kůň pevné dno a rychle

lomu 11. a 12. století. Řád patřil k reformním

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě má dle

zamířil k druhému břehu. Byli zachráněni. Za

hnutím reagujícím na rozpor mezi ideály a

Jaroslava Čechury nejlépe pramenné doložení

čas ožilo místo stavebním ruchem. Do osady

skutečným stylem života tehdejších klášterů.

svého založení ze všech klášterních fundací v

přicházeli muži v bílém rouchu se znamením

Cisterciáci vycházeli z původní řehole svatého

českých zemích v době přemyslovské.
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V roce 1258 se rozhodl Vok I. z Rožmberka, že
na svém panství založí nový klášter. Místo určené pro klášter se nacházelo asi hodinu cesty od hradu Rožmberka proti proudu Vltavy.
I když většina území byla pokryta neprostupnými lesy, vybral Vok z Rožmberka polohu v
těsné blízkosti jednoho z mála center celé oblasti. Několik set metrů od uvažované stavby
kláštera, na obchodní stezce spojující Čechy s
Rakouskem. Tržní osada se nazývala Hohenfurt, česky Vyšší Brod. Podle osady dostal jméno i klášter, latinsky nazývaný Altovadum, což
je překlad českého i německého jména. Volba
místa vycházela z reálné komunikační dostupnosti v téměř neosídlené krajině. Pomineme-li
blízkost tržní osady, vyhovovala poloha cisterciáckým předpisům. Klášter byl založen ve
stráni nad soutokem Vltavy s Menší Vltavicí,
v terénu chráněném před vzedmutými jarními
vodami a hluboké vltavské údolí vklíněné mezi
okolní kopce skýtalo mnichům klid k rozjímání.
Na výběr řádu cisterciáků ve Vyšším Brodě
měla patrně vliv Vokova manželka Hedvika,
která pocházela z rakouského hraběcího rodu
Schaunbergů. Rodovým klášterem Schauenbergů byl klášter cisterciáků ve Wilheringu,
který se stal mateřským klášterem ve Vyšším
Brodě. Nejstarší dokument, který dosvědčuje
Vokův záměr založit nový klášter je nedatovaná listina Voka z Rožmberka, v níž žádá opata
v Citeaux o povolení zřídit cisterciácký klášter,

který měl být osazen mnichy z Wilheringu.
Vok se v této listině zavázal, že věnuje klášteru
majetek s ročním výnosem šedesáti talentů
stříbra a dvě vinice s příslušenstvím. Vzhledem k tomu, že se listina zachovala v archivu
wilherinského kláštera, lze se oprávněně domnívat, že Vokovu žádost v Citeaux přednesl
opat z Wilheringu.
Z roku 1258 je zachováno nařízení generální
kapituly cisterciáckého řádu, zasedající v Citeaux, v němž pověřuje opaty v Baugar�enbegu a Pomuku, aby uskutečnili vizitaci místa

Dostávejte
informace z naší obce
prostřednictvím
SMS a e-mailů

Bezplatná
služba

K odběru zpráv
se můžete
zaregistrovat

Jednoduchá
a rychlá registrace

@

SMS

S
SM

@

„in guo funtare intendit abbatiam monachorum nostri ordinis vir dominus de Rosamberch
marescallus Bohemiae“. V dalším roce bylo
nařízení opakováno, neboť vizitace se do té
doby neuskutečnila. Vzhledem k tomu, že generální kapitula se scházela po roce 1233 vždy
13. září a trvala pět dní, lze doložit „terminus
ante guem“ sepsání listiny Vokem z Rožmberka již před zářím 1258. Žádost o vizitaci totiž
musela předcházet zasedání generální kapituly v tomto roce, na němž ji wilherinský opat
předložil.
- zdroj: archiv Františka Schussera -
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ZAVĚŠENÉ KAFE NA HRUDKOVĚ
telských domech, nebo pro záchranné složky.
„Zatím to ještě moc lidí neví a já to ani zatím
neprezentuji, ale lidé, kteří tu historii znají, tak
chodí a zakupují si kávičku, kterou nechávají
zavěšenou a první vlnu bychom chtěli dát do
domova s pečovatelskou službou a dalším seniorům. Později bychom chtěli obdarovat třeba i hasiče, policisty, zdravotníky, prostě lidi,
kteří pomáhají,“ dodává.
Každý návštěvník tak může předplatit kávu,
někomu, komu tím vyjádří svůj dík, předá dobrou náladu a udělá tak dobrý skutek. Každá
zavěšená káva se eviduje a každý předplatitel
může připojit i osobní vzkaz.

L

okalita okolo obce Hrudkov, která se nachází nedaleko města Vyšší Brod, je zajímavým turistickým cílem. Nedaleko leží
Kraví Hora, kam vede turistická stezka. Z vrcholu hory je vidět na město Vyšší Brod i s
klášterem a nedaleko stezky se nachází obora s bizony. Na takovém výletě je nezbytnou
součástí občerstvení. V lokalitě Hrudkov ale
není nutné nosit s sebou zásoby. Již od září
minulého roku je zde otevřené výdejní okénko s nápoji i jídlem.
„Stánek je otevřený už od druhé poloviny září,
což už bylo téměř po sezoně, ale lidé si postupně začali zvykat. Jsem za to moc ráda,“ dodává

majitelka Lucie Besedová. Po dvaceti letech
provozní práce v kasinu vyměnila povolání a
začala vařit pro výletníky.
Svému okénku dala zvláštní název, který s sebou nese příběh, který se odehrál za války v
Itálii. „Kdysi před lety vojáci v Neapoli bojovali za lidi a lidi se jim chtěli odměnit, tak jim v
kavárničkách a restauracích zakupovali kávu,
aby jim udělali hezky jako vděk,“ vysvětluje Lucie Besedová. Zavěšená káva zkrátka znamená předplacenou kávu pro někoho, komu by
udělala radost. Neznamená to však, že může
kdokoli přijít a říci, že by si dal kávu zdarma.
Ta je určena zejména pro seniory v pečova-

Otevřené výdejní okénko zde poskytuje nejen
kávu a další sortiment horkých i studených nápojů včetně míchaných drinků, ale i občerstvení v podobě vydatného jídla. „Jsou to minutky,
musí se na to čekat a jsou to Burgery, saláty,
pizza, kyblíky, boxy apod. Hlavně si zakládáme
na tom, abychom dávali ty suroviny čerstvé,
takže děláme jednorázové akce, kdy se vždy za
pár dnů to zboží prodá,“ popisuje majitelka.
Občerstvení si mohou dát nejen výletníci, kteří jdou zrovna kolem, funguje také rozvoz do
přilehlých obcí, nebo se dá jídlo objednat a
vyzvednout si je. Při tom navštívit třeba Kraví
horu nebo oboru s bizony či jeleny.
- František Fazekas -

Kontakt: office@marinalipno.cz, tel.: 702 283 037

Vedoucí recepce
Co budeš dělat:

personálně i provozně řídit celý ubytovací úsek,
oddělení recepce, rezervací a animačních programů,
odpovídat za denní činnost recepce,
jednat s nizozemským partnerem,
komunikace s vlastníky apartmánů,
spolupracovat s oddělením administrativy
a financí a poskytovat podklady pro výkaznictví,
jednat s externími dodavateli služeb,
příprava rozpočtu úseku a jeho dodržování.

Co od Tebe budeme požadovat:

empatii, zvládání stresových situací, řešení
stížností s klienty,
časovou flexibilitu, čeká tě práce na směny
i o víkendech, za to máš volno jiné dny v týdnu,
minimálně jeden světový jazyk slovem i písmem
(němčina, angličtina, holandština výhodou),
zkušenosti s vedením týmu spolupracovníků.

Co nabízíme:

práci na HPP,
příplatky za svátky, víkendy a za pohotovost na
telefonu, stravenky, příspěvek na dopravu,
možnost přenocování,
nástupní plat od 32.000,- Kč až 37.000,- Kč
za měsíc hrubého + příplatky.
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Recepční
Co budeš dělat:

ubytování hostů,
poskytování informací o ubytování, službách
a o okolí Lipenska,
příjem rezervací, organizace výletů,
účtování služeb, práce na pokladně,
komunikace slovem i písmem,
prodej suvenýrů.

Co od Tebe budeme požadovat:

komunikativnost, vstřícnost a ochotu
časovou flexibilitu, čeká tě práce na směny
i o víkendech, za to máš volno jiné dny v týdnu,
komunikace alespoň jedním cizím jazykem,
např. německy nebo anglicky,
pečlivost a zodpovědnost,
pokud už máš nějaké zkušenosti z této oblasti,
super, ale jinak tě všechno naučíme.

Co nabízíme:

práce na HPP i DPČ,
příplatky za svátky, víkendy a za pohotovost na
telefonu, stravenky, příspěvek na dopravu,
nepravidelnou pracovní dobu s možností
přenocování,
nástupní plat 25.000,- Kč za měsíc hrubého +
příplatky.

Technik
Co budeš dělat:

drobné opravy a údržba technického zařízení
na apartmánech, zajištění bezporuchového
provozu,
údržba objektů v areálu, pravidelná kontrola
čistoty, funkčnosti a úprava vnějších částí
objektů a areálu jako celku,
údržba zatravněné plochy a zeleně, úklid sněhu,
opravy venkovních zařízení.

Co od Tebe budeme požadovat:

ochota se učit novým věcem,
časovou flexibilitu, manuální zručnost, loajalitu
perfektní klientský servis,
pracovní zkušenosti v oboru je vítaná, ale není
podmínkou,
řidičský průkaz skupiny B.

Co nabízíme:

příplatky za svátky, víkendy a za pohotovost na
telefonu, stravenky,
nepravidelnou pracovní dobu,
profesní růst včetně odborných školení
a certifikátů,
největší nástupní plat v okolí až 35.000,- Kč
za měsíc hrubého + příplatky.

inzerce:

LANDAL MARINA LIPNO HLEDÁ NOVÉ POSILY NA POZICE:

NA CO SE PTÁME PŘI SČÍTÁNÍ 2021

V

nadcházejícím sčítání lidu, které začíná
27. března, se zjišťuje o polovinu méně
údajů než před deseti lety. Statistici maximálně využili existující data z registrů a ptají se
pouze na to, co není možné zjistit jinak. Už
se tak například vůbec nebudou vyplňovat
formuláře za domy, nebudou se zjišťovat majetkové poměry ani zdravotní stav.

Pro organizaci a plánování veřejné dopravy a
dopravní infrastruktury jsou pak zásadní údaje
o dojíždění do práce či do školy. Sčítací formulář zjišťuje, kam a jak často lidé do práce či
do školy cestují a jaké k tomu využívají dopravní prostředky. Ženy ve věku 15 a více let
v rámci sčítání rovněž vyplňují, kolik se jim narodilo dětí.

Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze
dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení
domácnosti a z části za jednotlivé osoby. Formulář pro fyzické osoby obsahuje nejprve
otázky na místo obvyklého pobytu, což mnohdy nemusí být trvalé bydliště. Zjišťuje se nejen
to k datu sčítání, ale také rok před sčítáním a
v době narození. „To je důležité pro zjišťování
migračních trendů. Tedy odkud a kam se lidé
stěhují, zda do větších měst přicházejí jen obyvatelé z okolních obcí, nebo i ze vzdálenějších
lokalit, zda se na venkov vracejí ti, kdo se tam
narodili, nebo život na vesnici přitahuje spíše
lidi narozené ve městech,“ říká Marek Rojíček,
předseda Českého statistického úřadu.

Součástí sčítacího formuláře jsou i nepovinné
otázky na národnost a náboženskou víru. Pokud nechtějí, nemusejí na ně lidé odpovídat,
ale doporučujeme odpovědi pravdivě uvést.
Pro církve a národnostní menšiny jsou totiž
údaje o počtech jejich příslušníků velmi důležité a sčítání je jedinou možností, jak je zjistit.
Znalosti o zastoupení různých národností či
náboženských skupin ve městech či regionech
pomáhají při organizování aktivit zaměřených
na tyto cílové skupiny a jsou rovněž důležitým
argumentem při vypisování
a rozdělování grantů či jiných forem podpory
kulturních tradic a soužití minorit ve společnosti.

Další sada otázek směřuje k ekonomickým
aktivitám a zaměstnání. Tyto informace spolu
s údaji o vzdělání a věku poskytují podrobnější
pohled na složení obyvatelstva v různých lokalitách a regionech a jsou využívány např. jako
podklad při plánování a realizaci programů na
podporu zaměstnanosti, vzdělávání, nebo naopak pro prevenci nežádoucích jevů.

Do formuláře o bydlení lidé zaznamenají způsob svého bydlení (např. byt v domě, rekreačním objektu, mobilním obydlí), zda bydlí
ve vlastním či v nájmu a základní parametry
bytu, tedy podlahovou plochu, počet místností a polohu bytu v domě. Následují otázky
na připojení na plyn a vodovod a na způsob
vytápění a používané palivo. Poslední oddíl

v této části formuláře pak zjišťuje počet osob
v domácnosti a vztahy mezi nimi (např. otec,
matka, děti, babička…).
Vyplnění sčítacích formulářů není nijak složité,
zvládne ho opravdu každý. „Čas, který strávíte
vyplněním sčítacího formuláře, závisí na počtu
osob v domácnosti a na znalosti všech potřebných údajů. Průměrně trvá vyplnění společné
části sčítacího formuláře za byt a domácnost
10 minut a druhé části 5 minut za jednu osobu,“ dodává Marek Rojíček. Vyplnění online
formuláře je rychlejší díky široké nápovědě a
automatickému zobrazení otázek na základě
vyplněných údajů.
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za
deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu
plánování mnoha aspektů veřejného života.
Sčítání 2021 je primárně připravováno jako
online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se
budou moci sečíst jednoduše a bezpečně
přes internet na webu www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit
z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím
komisařem nebo návštěvy kontaktního místa
sčítání.

- Jolana Voldánová, tisková mluvčí
Sčítání 2021 -
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